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Το 2020, η Κύπρος επηρεάστηκε σημαντικά 
από την οικονομική ύφεση που προκλήθηκε 
από την πανδημία της νόσου COVID-19. Η οι-
κονομική δραστηριότητα κατέγραψε σημαν-
τική συρρίκνωση το δεύτερο τρίμηνο του 2020 
της τάξης του 12,3%, σε σύγκριση με -14,7% 
στη ζώνη του ευρώ, ως αποτέλεσμα των μέ-
τρων που λήφθηκαν από την κυβέρνηση για 
τον περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας, 
καταγράφοντας την πιο απότομη πτώση των 
τελευταίων ετών. Η προσωρινή αναστολή της 
δραστηριότητας πολλών επιχειρήσεων από τα 
μέσα Μαρτίου 2020, και ιδιαίτερα η υποχώ-
ρηση του τουρισμού λόγω της απαγόρευσης 
πτήσεων από τις βασικές αγορές μεσούσης 
της τουριστικής περιόδου, είχαν ως αποτέλε-
σμα μια μεγάλη πτώση στο Ακαθάριστο Εγ-
χώριο Προϊόν (ΑΕΠ) της τάξης του 5,1% το 
2020.  

Από τα μέσα Μαΐου 2020, με την αποκλι-
μάκωση των απαγορεύσεων, και την υποχώ-
ρηση της πανδημίας τους καλοκαιρινούς μή-
νες, άρχισε σταδιακά η επανεκκίνηση της 
οικονομίας, με κύρια εξαίρεση τον τομέα του 
τουρισμού ο οποίος κατέγραψε σοβαρές 
απώλειες λόγω των περιοριστικών μέτρων 
για αντιμετώπιση της πανδημίας. Εντούτοις, 
η νέα έξαρση της πανδημίας το τέταρτο τρί-
μηνο του 2020 και η επαναφορά των περιο-
ριστικών μέτρων από τον Νοέμβριο του 2020, 
οδήγησε σε μια δεύτερη πτώση στην οικο-
νομική δραστηριότητα και αύξηση εκ νέου 
της αβεβαιότητας. 

Εντούτοις, η έναρξη των εμβολιασμών, η 
νέα κατηγοριοποίηση των χωρών και οι τε-
λευταίες εξελίξεις σε ότι αφορά αυξημένες 
κρατήσεις (πρωτίστως από το Ηνωμένο Βασί-
λειο και από το Ισραήλ), δημιουργούν προσ-

δοκίες για ανάκαμψη του τουρισμού εντός του 
2021, με αύξηση της κίνησης για τη φετινή 
τουριστική περίοδο, σε σύγκριση με το 2020, 
αλλά και για ανάκαμψη και επανεκκίνηση της 
οικονομίας, γενικότερα. 

 
*** 

Η λήψη μέτρων στήριξης άμβλυνε σε μεγάλο 
βαθμό τις οικονομικές επιπτώσεις από την 
πανδημία. Η ταχεία και έγκαιρη λήψη εποπτι-
κών, δημοσιονομικών, και άλλων μέτρων, τόσο 
στην Κύπρο όσο και στη ζώνη του ευρώ, από 
την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (EKT), την 
Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (KTK) και το 
κράτος, συνέβαλαν στον μετριασμό των επι-
πτώσεων της πανδημίας στην πραγματική οι-
κονομία και συγκράτησαν σε κάποιο βαθμό 
το εισόδημα των νοικοκυριών, στηρίζοντας 
ταυτόχρονα τις επιχειρήσεις που επλήγησαν.  

Τα αντισταθμιστικά δημοσιονομικά μέτρα 
που έλαβε το κράτος τον Μάρτιο του 2020, εί-
χαν τη μορφή επιδοτήσεων, κοινωνικών δα-
πανών και φορολογικών ελαφρύνσεων. Νέα 
μέτρα στήριξης1  λήφθηκαν και το δεύτερο 
μισό του 2020 και στις αρχές του 2021, εν μέσω 
του δεύτερου κύματος της πανδημίας.  

Ειδικότερα, η ΚΤΚ σε συνεργασία με το 
Υπουργείο Οικονομικών, επέτρεψε την ανα-
στολή της καταβολής δόσεων δανείων για επι-
χειρήσεις και νοικοκυριά. Η αναστολή της υπο-
χρέωσης καταβολής δόσεων δανείων, έχει 
προσφέρει μια σημαντική ανάσα ρευστότητας 
σε μερίδα συνεπών δανειοληπτών εν μέσω 
της οικονομικής κρίσης που προκλήθηκε από 
την πανδημία, ενώ η επιδότηση επιτοκίου έχει 
αυξήσει τον δανεισμό, στηρίζοντας την επα-
νεκκίνηση της οικονομίας. Το Υπουργείο Οι-
κονομικών προχώρησε επίσης σε σχέδια επι-
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1. Περισσότερες πληροφορίες για τα μέτρα στήριξης καθώς και τις αποφάσεις, που λήφθηκαν για την αντιμετώπιση των επι-
πτώσεων της πανδημίας COVID-19 παρουσιάζονται εκτενώς στη Θεματική μελέτη της ΚΤΚ , Μάρτιος 2021. https://www.cen-
tralbank.cy/images/media/pdf_el/FSD-Occasional-paper-on-measures-re-COVID-19.pdf

Εισαγωγή
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δότησης επιτοκίου για νέα στεγαστικά και επι-
χειρηματικά δάνεια. 

Είναι επίσης σημαντικές οι αποφάσεις που 
έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ, μέλος 
του οποίου και με δικαίωμα ψήφου είναι και ο 
Διοικητής της ΚΤΚ, αλλά και της ΚΤΚ για την 
προσωρινή ελάφρυνση των κεφαλαιακών 
απαιτήσεων και απαιτήσεων ρευστότητας των 
σημαντικών πιστωτικών ιδρυμάτων, και των 
λιγότερο σημαντικών πιστωτικών ιδρυμάτων, 
αντίστοιχα, με τη συνολική προσωρινή απε-
λευθέρωση κεφαλαιακών αποθεμάτων ασφα-
λείας να ανέρχεται σε €1,4 δις. Επιπλέον, η ΚΤΚ 
αποφάσισε την επιμήκυνση του χρονοδια-
γράμματος της σταδιακής εισαγωγής του απο-
θέματος ασφαλείας O-SII κατά 12 μήνες, απε-
λευθερώνοντας από την 1η Ιανουαρίου 2021 
πρόσθετα κεφάλαια ύψους €90 εκατ. περίπου. 
Η ΚΤΚ εξέδωσε σύσταση προς τις οντότητες 
που εμπίπτουν στο πεδίο σχετικού ορισμού 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κιν-
δύνου (ΕΣΣΚ) και της ΕΚΤ, με την οποία τις κά-
λεσε όπως αποφύγουν τη διανομή μερίσμα-
τος, την εξαγορά ιδίων μετοχών και τη 
καταβολή μεταβλητών αποδοχών (bonus). 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ, στο 
οποίο συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου και ο 
Διοικητής της ΚΤΚ, χρησιμοποίησε εργαλεία 
μεγάλης κλίμακας για την αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων της πανδημίας, με στόχο τη στα-
θερότητα των τιμών και την αποτελεσματική 
μετάδοση της νομισματικής πολιτικής.  Ειδι-
κότερα, το πρόγραμμα PEPP (Pandemic Emer-
gency Purchase Programme) συνέβαλε στη 
σταθερότητα των αγορών, στην ενίσχυση της 
νομισματικής χαλάρωσης καθώς και στη ση-
μαντική μείωση του κόστους δανεισμού των 
κρατών μελών, σπρώχνοντας περαιτέρω προς 
τα κάτω τις αποδόσεις των ομολόγων. Σημει-
ώνεται ότι η ανακοίνωση του PEPP συνέβαλε 
σε σημαντική υποχώρηση του κυπριακού 10-

ετούς ομολόγου από 2,21% στις 18 Μαρτίου 
του 2020 στο 1,74% στις 19 Μαρτίου του 2020, 
ενώ κατόπιν εφαρμογής του PEPP, στις 31 Ια-
νουαρίου 2021 βρισκόταν στο 0,28%.  Ταυτό-
χρονα, τα επιτόκια παρέμειναν σε ιστορικά χα-
μηλά επίπεδα για τη στήριξη της παροχής 
ρευστότητας στις επιχειρήσεις και στα νοικο-
κυριά .  

Το πακέτο μέτρων άλλων αρχών, περιλαμ-
βάνει επίσης εργαλεία και μηχανισμούς που 
παρέχονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως είναι 
η συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στο 
Πανευρωπαϊκό Ταμείο Εγγυήσεων της Ευρω-
παϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, το σχέδιο Πα-
ραχώρησης Κυβερνητικών Εγγυήσεων προς 
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για χο-
ρήγηση δανείων μέσω των πιστωτικών ιδρυ-
μάτων προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την 
παροχή ρευστότητας για χρηματοδότηση των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μέσω του Τα-
μείου Επιχειρηματικότητας Κύπρου.  

Περαιτέρω, μέτρα στήριξης λήφθηκαν και 
από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές για αντιμε-
τώπιση των συνεπειών της πανδημίας στον 
μη τραπεζικό τομέα. Συγκεκριμένα, οι εποπτι-
κές αρχές έδειξαν ευελιξία, προκειμένου να 
διατηρήσουν απρόσκοπτη την παροχή ρευ-
στότητας στην πραγματική οικονομία.  

 
*** 

Παρά τα μέτρα στήριξης, η υγειονομική 
κρίση αύξησε την αβεβαιότητα στο μακρο-
οικονομικό περιβάλλον, δημιουργώντας νέ-
ους ή ενισχύοντας υφιστάμενους κινδύνους. 
Συγκεκριμένα η ύφεση και η αργή ανάκαμψη 
της οικονομίας ενδέχεται να οδηγήσει σε επι-
δείνωση των εισοδημάτων και των ισολογι-
σμών των ήδη υπερχρεωμένων επιχειρήσεων 
και νοικοκυριών, ενισχύοντας τον κίνδυνο αύ-
ξησης των αφερέγγυων μη χρηματοοικονομι-
κών επιχειρήσεων, με συνεπακόλουθη αύξηση 
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της ανεργίας. Παρόλο που τα χαμηλά επιτόκια 
και οι συνεχιζόμενες αγορές ομολόγων από 
τις εθνικές κεντρικές τράπεζες και την ΕΚΤ 
μέσω των προγραμμάτων αγοράς ομολόγων 
της ΕΚΤ2 καθιστούν ευκολότερη την κυβερνη-
τική πρόσβαση στις αγορές, η περαιτέρω αύ-
ξηση του δημόσιου χρέους ιδιαίτερα, από μη-
στοχευμένα μέτρα στήριξης της οικονομίας, 
ενδέχεται να προκαλέσει κινδύνους για τη μελ-
λοντική του βιωσιμότητα.  

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα πιστωτικά 
ιδρύματα της Κύπρου, παρά τις διορθώσεις 
των τελευταίων ετών, κλήθηκαν να αντιμετω-
πίσουν τις οικονομικές επιπτώσεις της παν-
δημίας έχοντας ένα ήδη υψηλό επίπεδο ΜΕΧ, 
χαμηλή κερδοφορία και διαρθρωτικά προ-
βλήματα, επηρεάζοντας  σε μεγάλο βαθμό 
την ικανότητά τους να παρέχουν νέα δάνεια.  
Αυτό αντικατοπτρίζεται στο γεγονός ότι τα 
πιστωτικά ιδρύματα έχουν επιβάλει αυστη-
ρότερα κριτήρια χορήγησης δανείων σύμ-
φωνα με την Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων 
Οκτωβρίου 2020, της ΚΤΚ. 

Η μεγάλη απορρόφηση της αναστολής δό-
σεων δανείων προσέφερε σημαντική ανάσα 
ρευστότητας σε μεγάλη μερίδα συνεπών δα-
νειοληπτών, αλλά παράλληλα δημιουργεί ανη-
συχίες για πιθανή μη αποπληρωμή δανείων 
από πλευράς μερίδας δανειοληπτών και πι-
θανή αύξηση των ΜΕΧ με την απόσυρση των 
μέτρων, λόγω των συνεχιζόμενων περιορι-
σμών στην οικονομική δραστηριότητα εξαι-
τίας της πανδημίας. Ο αντίκτυπος στις ΜΕΧ 
αναμένεται να διαφανεί εντός του 2021. Ένα 
νέο κύμα ΜΕΧ, προβλέψεων και ζημιών μετά 
τη λήξη των μέτρων στήριξης μέσα στο 2021 
θα πρέπει να είναι αναμενόμενο, εντούτοις, 
αυτό δύναται να περιοριστεί με τη σωστή και 
γρήγορη χρήση του εργαλείου αναδιάρθρω-
σης. Προς αυτή τη κατεύθυνση, η ΚΤΚ εξέδωσε 
στις 18 Μαρτίου 2020 σύσταση προς τα πι-

στωτικά ιδρύματα να προχωρήσουν με ανα-
διαρθρώσεις υφιστάμενων χορηγήσεων συ-
νεπών δανιεοληπτών και άλλων πιστωτικών 
διευκολύνσεων. Ταυτόχρονα, τα πιστωτικά 
ιδρύματα ενδεχομένως να βρεθούν αντιμέ-
τωπα με την πρόκληση της επιδείνωσης της 
πιστωτικής ποιότητας (credit quality) από τη 
μια και τη μειωμένη προοπτική κερδοφορίας 
από την άλλη. 

Ταυτόχρονα, τα διαρθρωτικά προβλήματα 
που ήδη αντιμετωπίζει ο τραπεζικός τομέας θα 
πρέπει να επιλυθούν με τον εξορθολογισμό των 
ισολογισμών των πιστωτικών ιδρυμάτων. Η με-
τάβαση στη ψηφιοποίηση, ο επαναπροσδιορι-
σμός του επιχειρηματικού μοντέλου των πιστω-
τικών ιδρυμάτων και η παροχή νέων 
καινοτόμων υπηρεσιών, θα μπορούσαν να οδη-
γήσουν σε βελτίωση της χαμηλής κερδοφορίας, 
η οποία επηρεάζεται ιδιαίτερα από το παρατε-
ταμένο περιβάλλον των εξαιρετικά χαμηλών 
επιτοκίων και την αυξημένη ρευστότητα.  

Οι ασφαλιστικές εταιρείες και τα ιδρύματα 
επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών 
(ΙΕΣΠ) έχουν επίσης επηρεαστεί από την παν-
δημία, εντούτοις κρίνεται ότι ο αντίκτυπος θα 
είναι διαχειρίσιμος. Παρόλα αυτά, ο βαθμός 
αβεβαιότητας παραμένει υψηλός και θα πρέ-
πει να υιοθετηθεί μια πιο μακροπρόθεσμη 
προσέγγιση στην εκτίμηση των κινδύνων 
όσον αφορά τον αντίκτυπο της πανδημίας 
στους συγκεκριμένους τομείς. 

 
*** 

Ενώ η οικονομία της Κύπρου το 2020 επη-
ρεάστηκε από τις υγειονομικές εξελίξεις, το 
2021 τα μέτρα στήριξης θα πρέπει να είναι 
στοχευμένα για τον μετριασμό των κινδύνων 
που έχουν δημιουργηθεί. Η άμεση αντίδραση 
των εποπτικών αρχών και των κυβερνήσεων 
το 2020 συγκράτησε σε μεγάλο βαθμό τις αρ-
νητικές επιπτώσεις στην πραγματική οικονο-

2. Υπό το πλαίσιο των προγραμμάτων αγοράς ομολόγων της ΕΚΤ, μέχρι το τέλος Ιανουαρίου 2021, είχαν αποκτηθεί κυπριακά 
ομόλογα συνολικού ύψους άνω των €5δις, με τη μεγάλη πλειοψηφία των αγορών να διενεργούνται από την ΚΤΚ.  
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μία και η ΚΤΚ θεωρεί σημαντική την αξιοποί-
ηση του πακέτου μέτρων που ήδη βρίσκεται 
σε εξέλιξη. Εντούτοις, τα όποια περαιτέρω μέ-
τρα θα πρέπει να είναι στοχευμένα έτσι ώστε 
να ελαχιστοποιηθούν οι συνέπειες, περιορί-
ζοντας ταυτόχρονα τις επιπτώσεις στα δημό-
σια οικονομικά ενώ η απόσυρση των μέτρων 
θα πρέπει να είναι σταδιακή για να αποφευχθεί 
το αρνητικό φαινόμενο απότομης κατακρή-
μνισης (cliff effect). Η διατήρηση της πιστολη-
πτικής ικανότητας της Κύπρου στην επενδυ-
τική βαθμίδα κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική σε 
μία περίοδο όπου η συνεχιζόμενη στήριξη της 
οικονομίας είναι απαραίτητη. Το μεγάλο με-
ρίδιο δανειοληπτών που εκμεταλλεύτηκαν το 
σχέδιο προσωρινής αναστολής δόσεων έδωσε 
το περιθώριο για συγκράτηση των προβλη-
μάτων από τη μειωμένη ρευστότητα.  Η δυ-
νατότητα χρησιμοποίησης κρατικών εγγυή-
σεων για την παροχή δανείων, θα βοηθήσει 

στην ενίσχυση του δανεισμού και μπορεί να 
μετριάσει ορισμένους από τους κινδύνους από 
τη λήξη των μέτρων στήριξης της οικονομίας, 
προσφέροντας ανάσα ρευστότητας στις επι-
χειρήσεις, ιδιαίτερα στο παρόν στάδιο όπου 
η δυνατότητα ανανέωσης του σχεδίου ανα-
στολής δόσεων είναι περιορισμένη. Οι προ-
ϋπάρχουσες μακροοικονομικές ανισορροπίες 
καθώς και τα διαρθρωτικά προβλήματα στον 
χρηματοοικονομικό τομέα θα πρέπει να επι-
λυθούν δημιουργώντας μία υγιή και ανταγω-
νιστική οικονομία που θα είναι σε θέση να αν-
τιμετωπίσει νέες επερχόμενες κρίσεις χωρίς το 
βάρος των παθογενειών του παρελθόντος. 

Εν κατακλείδι, οι μεσοπρόθεσμοι κίνδυνοι 
για τη χρηματοοιοκονομική σταθερότητα είναι 
αυξημένοι. Η ΚΤΚ τους παρακολουθεί στενά 
και είναι έτοιμη να παρέμβει εκ νέου με μα-
κροπροληπτικές πολιτικές και μέτρα για να πε-
ριορίσει ενδεχόμενες ευπάθειες στο σύστημα. 
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Στον πιο κάτω πίνακα καταγράφονται οι κύριοι μεσοπρόθεσμοι κίνδυνοι για τη χρηματο-
οικονομική σταθερότητα και οι αρνητικές εξελίξεις που δύναται να αυξήσουν τους μεσο-
πρόθεσμους κινδύνους και που αναλύονται λεπτομερώς στην παρούσα έκθεση. 

3. Τα βέλη καθορίζουν αν ο κίνδυνος έχει αυξηθεί (↑), μειωθεί (↓) ή έχει παραμείνει σταθερός (→) συγκριτικά με το προηγούμενο 
έτος.
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Μεσοπρόθεσμοι κίνδυνοι για τη χρηματοοικονομική σταθερότητα 

Μεσοπρόθεσμοι                    Ενδεχόμενες αρνητικές εξελίξεις η                                   Εκτίμηση κινδύνου σε  
κίνδυνοι για τη                       πραγμάτωση των οποίων δύναται να                              σχέση με το 20193 

χρηματοοικονομική            αυξήσει τους μεσοπρόθεσμους  
σταθερότητα                            κινδύνους 

1. Προκλήσεις στην 
εξυπηρέτηση του 
ήδη υψηλού χρέους 
του εγχώριου 
ιδιωτικού και 
δημόσιου τομέα  
 
 
 
 
 
 
2. Επιδείνωση της 
ποιότητας των 
περιουσιακών 
στοιχείων των 
πιστωτικών 
ιδρυμάτων 
 
 
 
 
 
3. Μειωμένες 
προοπτικές 
κερδοφορίας των 
πιστωτικών 
ιδρυμάτων

• πρόωρος τερματισμός των μέτρων στήριξης 
στον ιδιωτικό τομέα 

• αύξηση στον αριθμό αφερέγγυων νοικοκυ-
ριών και μη χρηματοοικονομικών επιχειρή-
σεων 

• αύξηση ανεργίας  
• συρρίκνωση των εισοδημάτων των νοικοκυ-

ριών  
• αύξηση δανειστικών επιτοκίων λόγω αυξημέ-

νου πιστωτικού κινδύνου 
• αύξηση στο κόστος δανεισμού του κράτους 
 
• αύξηση του επιπέδου των ΜΕΧ λόγω ενδεχό-

μενης αύξησης των αφερέγγυων δανειολη-
πτών  

• αναγνώριση επιπρόσθετων προβλέψεων  
• μετάδοση αρνητικών εξελίξεων από πιθανή 

διόρθωση στις τιμές των ακινήτων  
• μετάδοση δημοσιονομικών κρίσεων στον 

χρηματοπιστωτικό τομέα λόγω αυξημένης 
διασύνδεσης του τραπεζικού τομέα με την 
κυβέρνηση  

 
• περαιτέρω συρρίκνωση καθαρού επιτοκια-

κού περιθωρίου 
• περιορισμένες προοπτικές για νέο βιώσιμο 

δανεισμό 
• αύξηση προβλέψεων  
• συνέχιση του παρατεταμένου περιβάλλοντος 

των πολύ χαμηλών επιτοκίων 
• περιορισμένη διαφοροποίηση εσόδων 
• αναποτελεσματική διαχείριση της πλεονά-

ζουσας ρευστότητας που κατέχουν τα πιστω-
τικά ιδρύματα
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Η ύφεση και η αργή ανάκαμψη της οικονο-
μίας έχει προκαλέσει απώλεια μέρους των ει-
σοδημάτων των νοικοκυριών, η οποία σε συ-
νάρτηση με το υφιστάμενο υψηλό τους χρέος, 
ενδέχεται να οδηγήσει ορισμένα νοικοκυριά 
σε δυσκολίες εξυπηρέτησης των υποχρεώσεών 
τους. Το μελλοντικό εισόδημα των νοικοκυριών 
παραμένει αβέβαιο λόγω, εν μέρει, της πιθανής 
περαιτέρω αύξησης της ανεργίας. Οι επιχειρή-
σεις, κυρίως οι μικρομεσαίες, αντιμετωπίζουν 
τον κίνδυνο αφερεγγυότητας, όταν τερματι-
στούν τα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων 
από την κυβέρνηση, λόγω του υπέρμετρου 
χρέους που βρίσκεται ήδη στους ισολογισμούς 
τους αλλά και της μείωσης της ρευστότητας 
και του κεφαλαίου κίνησης τους, λόγω του μει-
ωμένου κύκλου εργασιών. Συνεπώς, ο κίνδυνος 
αύξησης των αφερέγγυων νοικοκυριών και μη 
χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων έχει ενι-
σχυθεί. Στην προσπάθεια στήριξης των νοικο-
κυριών και των επιχειρήσεων, αλλά και λόγω 
των μειωμένων κρατικών εσόδων, το δημόσιο 
χρέος έχει επίσης αυξηθεί σημαντικά, προκα-
λώντας ανησυχίες ως προς τη βιωσιμότητά του 
σε περίπτωση που υπάρξουν νέοι κλυδωνισμοί.  
Οι κίνδυνοι αυτοί όμως κρίνονται διαχειρίσιμοι 
λόγω των νέων ευρωπαϊκών προγραμμάτων 
και της αναμενόμενης ανάκαμψης της οικονο-
μίας το 2021. Τυχόν αύξηση στο κόστος δανει-
σμού του κράτους μπορεί να επιφέρει δυσκο-
λίες στην εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους 
και δυνητικές αρνητικές επιπτώσεις στη χρη-
ματοοικονομική σταθερότητα λόγω και της έκ-
θεσης του χρηματοπιστωτικού τομέα στο εγ-
χώριο δημόσιο χρέος.  

Η ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων των 
πιστωτικών ιδρυμάτων δύναται να επηρεαστεί 
αρνητικά από διάφορους παράγοντες οι οποίοι 
έχουν ενδυναμωθεί λόγω της κρίσης.  Η από-
τομη συρρίκνωση που παρατηρήθηκε στην οι-
κονομική δραστηριότητα και η συνεπακόλουθη 

μείωση των εισοδημάτων του μη χρηματοοι-
κονομικού ιδιωτικού τομέα δυσχεραίνει την ικα-
νότητα αποπληρωμής των χορηγήσεών του και 
αυξάνει τον πιστωτικό κίνδυνο στο δανειακό 
χαρτοφυλάκιο του τραπεζικού τομέα, με συνε-
πακόλουθη αναγνώριση επιπρόσθετων προ-
βλέψεων. Ταυτόχρονα, η μεγάλη έκθεση του 
τραπεζικού τομέα στον τομέα των ακινήτων κα-
θιστά τα πιστωτικά ιδρύματα ευάλωτα σε τυχόν 
αρνητικές εξελίξεις στον τομέα των ακινήτων, 
που όμως μέχρι σήμερα έχει αποδειχτεί ανθε-
κτικός στις προκλήσεις. Η αυξημένη διασύν-
δεση της κυβέρνησης με τον εγχώριο τραπεζικό 
τομέα, μέσω της συσσώρευσης κυβερνητικών 
ομολόγων στους ισολογισμούς των εγχώριων 
πιστωτικών ιδρυμάτων, αυξάνει την πιθανότητα 
μετάδοσης δημοσιονομικών κρίσεων στον χρη-
ματοπιστωτικό τομέα.  

Η κερδοφορία των πιστωτικών ιδρυμάτων 
αναμένεται να επηρεαστεί αρνητικά λόγω των 
αυξημένων προβλέψεων. Ταυτόχρονα, ο συν-
δυασμός του υπερχρεωμένου εγχώριου ιδιωτι-
κού τομέα με την αβεβαιότητα ως προς τις επι-
πτώσεις της πανδημίας στην πιστοληπτική 
ικανότητα του μη χρηματοοικονομικού τομέα, 
περιορίζουν την παροχή δανείων σε αιτητές με 
επαρκή ικανότητα αποπληρωμής, ασκώντας πε-
ραιτέρω πιέσεις στην κερδοφορία των πιστωτι-
κών ιδρυμάτων.  Το παρατεταμένο περιβάλλον 
χαμηλών επιτοκίων, μία πιθανή συρρίκνωση του 
επιτοκιακού περιθωρίου, καθώς και οι μειωμένες 
επενδυτικές ευκαιρίες, δύναται να περιορίσουν 
περαιτέρω την προοπτική κερδοφορίας των πι-
στωτικών ιδρυμάτων.  Πέραν των κινδύνων που 
προκύπτουν από την πανδημία, τα πιστωτικά 
ιδρύματα καλούνται παράλληλα να διαχειρι-
στούν διαχρονικά διαρθρωτικά προβλήματα 
όπως χαμηλά καθαρά έσοδα από τόκους, περιο-
ρισμένη διαφοροποίηση εσόδων, υψηλό λει-
τουργικό κόστος, πλεονάζουσα ρευστότητα και 
υψηλό επίπεδο των ΜΕΧ.
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Το 2020 ήταν μία ιδιαίτερα αρνητική χρονιά 
για την οικονομία και τον  χρηματοοικονομικό 
τομέα λόγω των υγειονομικών εξελίξεων, ανα -
γκάζοντας τις κυβερνήσεις να λάβουν έκτακτα 
μέτρα για τον περιορισμό της πανδημίας και 
στήριξη της οικονομίας. Κατά συνέπεια, τα ευά-
λωτα σημεία της οικονομίας παραμένουν, με 
την αβεβαιότητα που αφορά την υγειονομική 
και οικονομική κρίση να ενισχύει τους κινδύ-
νους για τη χρηματοοικονομική σταθερότητα. 
 
1.1 Υγειονομικές εξελίξεις και 
περιοριστικά μέτρα 
 
Η πανδημία και η συνεπακόλουθη υγειονομική 
κρίση χάραξαν την  παγκόσμια οικονομία κατά 
το 2020.  Αν και αρχικά αναμενόταν ότι η κρίση 
θα ήταν βαθιά με γρήγορη όμως ανάκαμψη, 
το δεύτερο κύμα της πανδημίας κατέδειξε ότι 
η κρίση θα διαρκέσει περισσότερο. Σε παγκό-
σμιο επίπεδο η πανδημία καταγράφεται πλέον 
ως μία από τις κυριότερες αιτίες θανάτου4 ενώ 
στην ζώνη του ευρώ έχουν εντατικοποιηθεί οι 
περιορισμοί αναμένοντας τον εμβολιασμό με-
γάλου μέρους του πληθυσμού. 

Τόσο οι κυβερνήσεις όσο και άλλες ευρω-
παϊκές αρχές αντέδρασαν με σειρά νομισματι-
κών, εποπτικών, και δημοσιονομικών μέτρων 
στήριξης, στην προσπάθειά τους να ανακό-
ψουν τις άμεσες επιπτώσεις της υγειονομικής 
κρίσης στην οικονομία, μέχρι να συγκρατηθεί 
ο υγειονομικός παράγοντας και τα επιβεβαι-
ωμένα κρούσματα. Μετά το πρώτο κύμα και τη 
συνεπακόλουθη χαλάρωση των περιοριστικών 
μέτρων, τα επιβεβαιωμένα κρούσματα στη 
ζώνη του ευρώ κατέγραψαν σημαντική αύξηση 
με τις κυβερνήσεις να παίρνουν εκ νέου άμεσα 
περιοριστικά μέτρα. Στην Κύπρο η πρώτη δέ-

4. www.worldlifeexpectancy.com 
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σμη περιοριστικών μέτρων (lockdown), περι-
λάμβανε το κλείσιμο ξενοδοχείων, εστιατορίων, 
εμπορικών κέντρων και άλλων χώρων εστία-
σης.  Τον Νοέμβριο του 2020 η κυβέρνηση ανα-
κοίνωσε νέα δέσμη έκτακτων μέτρων για ανα-
χαίτιση της διασποράς του κορωνοϊού με 
επίκεντρο τις επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Στις 
8 Ιανουαρίου του 2021, οι κυπριακές αρχές ανα-
κοίνωσαν την επιβολή επιπλέον δέσμης περιο-
ριστικών μέτρων με παγκύπρια ισχύ. Oι νέοι 
περιορισμοί λήφθηκαν μετά τον αυξημένο 
αριθμό κρουσμάτων (Διάγραμμα 1.1) που αν 
και συγκριτικά ήταν χαμηλότερος από άλλες 
χώρες, λήφθηκαν με σκοπό την αποκλιμάκωση 
της εισαγωγής ασθενών στις μονάδες εντατικής 
θεραπείας. Τα μέτρα στην ζώνη του ευρώ ήταν 
γενικά αυστηρά, με τις χώρες στις οποίες κα-
ταγράφηκαν τα περισσότερα κρούσματα να 
παίρνουν και τα αυστηρότερα μέτρα (Διά-
γραμμα 1.2), με συνεπακόλουθες επιπτώσεις 
στις οικονομίες των χωρών μελών αλλά και στο 
κυβερνητικό χρέος. 
 
1.2 Εγχώριο μακροοικονομικό 
περιβάλλον  
 
H ραγδαία εξάπλωση της πανδημίας, έχει εξ 
ολοκλήρου ανατρέψει το οικονομικό σκηνικό 
στην παγκόσμια οικονομία συμπεριλαμβανο-
μένου και του θετικού ρυθμού οικονομικής 
ανάπτυξης που παρατηρείτο στην κυπριακή 
οικονομία από το πρώτο τρίμηνο του 2015. 
Συγκεκριμένα, η κυπριακή οικονομία πλήγηκε 
σημαντικά από την εφαρμογή των περιοριστι-
κών μέτρων που επέβαλε η κυβέρνηση για 
αντιμετώπιση της εξάπλωσης της πανδημίας 
τον Μάρτιο του 2020, όπως το κλείσιμο των 
επιχειρήσεων και των αεροδρομίων, με επί-
κεντρο τον τουριστικό τομέα, που αποτελεί 
έναν από τους κύριους πυλώνες μεγέθυνσης 
της κυπριακής οικονομίας.  
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Παρόλο που το πρώτο τρίμηνο του 2020, 
η κυπριακή οικονομία παρουσίασε επιβρά-
δυνση με θετικό, εντούτοις, πρόσημο ο ετή-
σιος ρυθμός ανάπτυξης κατά το δεύτερο και 
τρίτο τρίμηνο του 2020 ήταν αρνητικός φθά-
νοντας στο -12,3% και -4,4% (εποχικά διορ-
θωμένα στοιχεία), σε σύγκριση με -14,7% και 
-4,3% στη ζώνη του ευρώ και έναντι αύξησης 
της τάξης του 2,9% και 2,4% στην Κύπρο για 
τα αντίστοιχα τρίμηνα του 2019 (Διάγραμμα 
1.3). Η άρση των περιοριστικών μέτρων οδή-
γησε σε βελτίωση του ετήσιου ρυθμού ανά-
πτυξης του τρίτου τριμήνου σε σύγκριση με 
το δεύτερο τρίμηνο 2020, αν και παρέμεινε σε 
αρνητικά επίπεδα. Με βάση τα στοιχεία της 
Στατιστικης Υπηρεσίας της Κύπρου (ΣΥΚ), ο 
αρνητικός ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ κατά 
το τρίτο τρίμηνο του 2020, οφείλεται κυρίως 
στους τομείς: "Ξενοδοχεία και Εστιατόρια", 
"Μεταποίηση", "Μεταφορές, Αποθήκευση και 
Επικοινωνίες", "Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, 
Επισκευή Μηχανοκινήτων Οχημάτων", "Τέχνες, 
Διασκέδαση και Ψυχαγωγία" και "Άλλες Δρα-
στηριότητες Παροχής Υπηρεσιών".  

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα σενάρια που 
έχουν καταρτιστεί από την ΚΤΚ (Δεκέμβριος 
του 2020), οι προβλέψεις για το ΑΕΠ για τα 
έτη 2021-2023 έχουν αναθεωρηθεί προς τα 
κάτω, ως αποτέλεσμα της μικρότερης, από ότι 
αναμενόταν, ύφεσης το 2020 (επίδραση βά-
σης) αλλά και των υποθέσεων που έγιναν για 
την πορεία της πανδημίας. Λόγω της μεγάλης 
αβεβαιότητας που υπάρχει καταρτίστηκαν, 
κατ’ εξαίρεση, τρία σενάρια: ένα ήπιο, ένα βα-
σικό και ένα δυσμενές. Συγκεκριμένα, με βάση 
το ήπιο και δυσμενές σενάριο για την Κύπρο, 
η ύφεση για το 2020 αναμένεται να φτάσει 
στο -5,5% και -6,7% αντίστοιχα, ενώ στο βα-
σικό σενάριο αναμένεται να φθάσει στο -6,2%. 
Η ανάκαμψη για το 2021 τοποθετείται στο 
4,8% και 1,8% αντίστοιχα στο ήπιο και δυσμε-
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νές σενάριο, ενώ στο βασικό σενάριο στο 
4,1%. Σημειώνεται ότι, οι δημοσιευμένες προ-
βλέψεις έγιναν πριν το δεύτερο κύμα της παν-
δημίας και των συνεπακόλουθων περιοριστι-
κών μέτρων και ως εκ τούτου μπορεί να 
θεωρηθούν, τουλάχιστον για το 2021, ως αι-
σιόδοξες.  

Το οικονομικό κλίμα της Κύπρου, όπως αν-
τικατοπτρίζεται από τον Δείκτη Οικονομικής 
Συγκυρίας5 (ΔΟΣ) (Διάγραμμα 1.4), μειώθηκε 
στις 79,8 μονάδες τον Ιανουάριο του 2021 σε 
σύγκριση με 112,4 τον Ιανουάριο του 2020, 
αντανακλώντας τις αρνητικές συνέπειες της 
πανδημίας στην οικονομική δραστηριότητα. 
Τον Απρίλιο του 2020, ο ΔΟΣ μειώθηκε στις 
77,6 μονάδες φθάνοντας στο χαμηλότερο επί-
πεδο από το 2013, αποτυπώνοντας τη ραγδαία 
επιδείνωση του οικονομικού κλίματος της Κύ-
πρου με την εμφάνιση των πρώτων κρουσμά-
των στη χώρα και την επιβολή των πρώτων 
αυστηρών περιοριστικών μέτρων που επέ-
βαλε η κυβέρνηση τον Μάρτιο του 2020. Αν-
τίστοιχη πορεία παρατηρείται στον ΔΟΣ της 
ζώνης του ευρώ, ο οποίος μειώθηκε σε 91,5 
τον Ιανουάριο του 2021 σε σύγκριση με 103,2 
τον Ιανουάριο του 2020, φθάνοντας στο χα-
μηλό για την χρονιά 67,8 τον Απρίλιο του 2020.  

Παρά τη μερική ανάκαμψη, τον Ιανουάριο 
του 2021 το οικονομικό κλίμα σημείωσε επι-
δείνωση, με τον ΔΟΣ να μειώνεται κατά 5,9 
μονάδες σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο 2020. 
Η μείωση του ΔΟΣ οφείλεται στην αποδυνά-
μωση του επιχειρηματικού κλίματος σε όλους 
τους τομείς και τη μείωση της καταναλωτικής 
εμπιστοσύνης. Η πτώση του ΔΟΣ σχετίζεται 
με τα αυστηρότερα περιοριστικά μέτρα που 

5. Ο Δείκτης Οικονομικής Συγκυρίας (ΔΟΣ) είναι ένας σύνθε-
τος δείκτης που αποτελείται από πέντε τομεακούς δείκτες 
εμπιστοσύνης με διαφορετικούς συντελεστές στάθμισης, 
ήτοι το δείκτη βιομηχανικής εμπιστοσύνης, το δείκτη εμ-
πιστοσύνης υπηρεσιών, το δείκτη εμπιστοσύνης κατανα-
λωτών, το δείκτη επιχειρηματικών προσδοκιών στις κατα-
σκευές και το δείκτη εμπιστοσύνης λιανικού εμπορίου. Ο 
ΔΟΣ υπολογίζεται ως δείκτης με μέση τιμή 100 και τυπική 
απόκλιση 10 σε σταθερή τυποποιημένη περίοδο δειγμα-
τοληψίας. 
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(1) Στοιχεία διορθωμένα από εποχικές διακυμάνσεις.
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πάρθηκαν για αναχαίτηση του δεύτερου κύ-
ματος της πανδημίας στην Κύπρο, με την οι-
κονομική δραστηριότητα να περιορίζεται ση-
μαντικά από τις αρχές Ιανουαρίου του 2021.  

Η πανδημία ανέτρεψε τη σταθερή ανά-
καμψη που καταγραφόταν μέχρι πρόσφατα 
στην αγορά εργασίας. Βάσει του εποχικά διορ-
θωμένου εναρμονισμένου δείκτη ανεργίας της 
Στατιστικής Αρχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(Eurostat), το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε στο 
7,8% για το 2020 σε σύγκριση με 7% το 2019. 
Ο αρνητικός αντίκτυπος της πανδημίας στην 
αγορά εργασίας ήταν μικρός λόγω των μέτρων 
για στήριξη των εργαζομένων και των επιχει-
ρήσεων στον ιδιωτικό τομέα. Ο αντίστοιχος 
δείκτης της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε στο 8% 
το 2020, σε σύγκριση με 7,6% το 2019. Σημει-
ώνεται ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Έρευ-
νας Εργατικού Δυναμικού (ΕΕΔ) της ΣΥΚ, το 
ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε στο 8,2% κατά 
το τρίτο τρίμηνο του 2020 σε σύγκριση με 
6,7% κατά το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019 
(Διάγραμμα 1.5).  

Σύμφωνα με τον Εναρμονισμένο Δείκτη Τι-
μών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ - HICP), ο πληθωρι-
σμός έφτασε στο -1,1% το 2020 σε σύγκριση 
με 0,5% το 2019. Τα αρνητικά επίπεδα του εγ-
χώριου ΕνΔΤΚ από τον Απρίλιο του 2020 και 
μετά, αντανακλούν τις πρωτόγνωρες αρνητι-
κές επιπτώσεις της πανδημίας στην εγχώρια 
οικονομική δραστηριότητα, οι οποίες αντικα-
τοπτρίζονται, κυρίως, στις μειώσεις στις τιμές 
των υπηρεσιών και, σε μικρότερο βαθμό, των 
βιομηχανικών προϊόντων εξαιρουμένης της 
ενέργειας. Μείωση παρατηρήθηκε και στις τι-
μές της ενέργειας λόγω της κατακόρυφης πτώ-
σης της τιμής το πετρελαίου ως απότοκο της 
πανδημίας. Ο αντίστοιχος δείκτης της ζώνης 
του ευρώ κατέγραψε μικρότερη αύξηση ίση 
με 0,3% το 2020, σε σύγκριση με αύξηση ίση 
με 1,2% το 2019 (Διάγραμμα 1.6). Σύμφωνα 
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με το βασικό σενάριο των πιο πρόσφατων 
προβλέψεων της ΚΤΚ, ο πληθωρισμός αναμέ-
νεται να ανέλθει στο 0,5% το 2021, στο 0,9% 
το 2022 και στο 1,4% το 2023.  

Όσον αφορά το ισοζύγιο πληρωμών, κατά 
τους πρώτους εννέα μήνες του 2020, κατέ-
γραψε έλλειμμα €1,7 δισ. (10,7% του ΑΕΠ), 
σε σύγκριση με έλλειμμα €945 εκατ. (5,7% 
του ΑΕΠ) κατά την αντίστοιχη περίοδο του 
2019. Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, 
διορθωμένο ως προς την επίδραση των Ον-
τοτήτων Ειδικού Σκοπού (ΟΕΣ)6, κατέγραψε 
έλλειμμα €1,8 δισ. (11,5% του ΑΕΠ) κατά τους 
πρώτους εννέα μήνες του 2020, σε σύγκριση 
με έλλειμμα €978 εκατ. (5,9% του ΑΕΠ) κατά 
την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Η επιδεί-
νωση αντικατοπτρίζει κυρίως τη μείωση του 
πλεονάσματος στο ισοζύγιο υπηρεσιών ως 
επακόλουθο των μειωμένων εσόδων από τον 
τουρισμό.  

Περισσότερες πληροφορίες για τις μακρο-
οικονομικές εξελίξεις καθώς και για τις προ-
βλέψεις της ΚΤΚ, παρουσιάζονται εκτενώς στο 
Οικονομικό Δελτίο της ΚΤΚ7 που δημοσιεύεται 
ανά εξάμηνο. 
 

6. Τα στοιχεία που αναλύονται στην παρούσα έκθεση και αφο-
ρούν κατοίκους Κύπρου, επηρεάζονται σημαντικά από την 
ταξινόμηση των οντοτήτων ειδικού σκοπού (ΟΕΣ) ως κα-
τοίκους Κύπρου και ιδιαίτερα από αυτές που θεωρούνται 
οικονομικοί ιδιοκτήτες κινητού εξοπλισμού μεταφοράς (κυ-
ρίως πλοία). Σημειώνεται ότι: (α) oι εν λόγω εταιρείες διατη-
ρούν μεγάλες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, με την 
πλειοψηφία του ενεργητικού τους να αποτελείται κυρίως 
από πλοία, (β) η χρηματοδότηση αυτή δεν αποτελεί ουσια-
στικό κίνδυνο για το κυπριακό χρηματοοικονομικό σύστημα 
αφού γίνεται εξ ολοκλήρου από μη εγχώριες πηγές και (γ) 
οι συναλλαγές των ΟΕΣ δεν επηρεάζουν, αλλά ούτε και επη-
ρεάζονται ουσιωδώς από τον κύκλο της εγχώριας οικονο-
μίας. Ως αποτέλεσμα, τα στοιχεία που αναλύονται στην πα-
ρούσα έκθεση προσαρμόζονται με σκοπό να εξαιρούνται 
από αυτά η επίδραση των ΟΕΣ. Τον Οκτώβριο του 2019, τα 
ιστορικά στοιχεία των εξωτερικών στατιστικών από το 
πρώτο τρίμηνο του 2008 έχουν αναθεωρηθεί, σύμφωνα με 
την Εναρμονισμένη Ευρωπαϊκή Πολιτική Αναθεώρησης. 

7. Οικονομικό Δελτίο, ΚΤΚ, Δεκεμβρίου 2020: https://www.cen-
tralbank.cy/el/publications/economic-bulletin.
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1.3 Μακροοικονομικές ευπάθειες και 
δυνητικοί κίνδυνοι 
 
1.3.1 Αγορά ακινήτων  
 
Η απόδοση του τομέα των ακινήτων δύναται 
να επηρεάσει άμεσα ή/και έμμεσα τη σταθε-
ρότητα του χρηματοοικονομικού συστήματος. 
Το άμεσο κανάλι μετάδοσης αφορά τα ακίνητα 
τα οποία κατέχονται από οντότητες του χρη-
ματοοικονομικού τομέα και περιλαμβάνει ακί-
νητα τα οποία έχουν περιέλθει στην κατοχή 
των χρηματοοικονομικών οντοτήτων, κατά κα-
νόνα είτε μέσω διακανονισμών με δανειολή-
πτες (στην περίπτωση πιστωτικών ιδρυμάτων) 
ή μέσω επενδύσεων σε ακίνητα (στην περί-
πτωση ασφαλιστικών εταιρειών και επενδυτι-
κών ταμείων). Στην περίπτωση του άμεσου 
καναλιού, οποιεσδήποτε διακυμάνσεις στις τι-
μές των ακινήτων επηρεάζουν άμεσα την αξία 
των ακινήτων που κατέχουν οι χρηματοοικο-
νομικές οντότητες και κατ’ επέκταση τα ίδια 
κεφάλαια και την κερδοφορία τους.  

Το έμμεσο κανάλι αφορά κυρίως τα πιστω-
τικά ιδρύματα, όπου η ανακτήσιμη αξία των 
δανείων που παραχώρησαν εξαρτάται από τις 
διακυμάνσεις στις τιμές των ακινήτων. Πιο συγ-
κεκριμένα, η ικανότητα αποπληρωμής ενός 
δανειολήπτη δύναται να εξαρτάται από την 
απόδοση του τομέα των ακινήτων. Περαιτέρω, 
σε περίπτωση αθέτησης ενός δανειολήπτη, το 
ποσό που θα ανακτήσει ένα πιστωτικό ίδρυμα 
εξαρτάται από την αξία της εξασφάλισης της 
χορήγησης, δηλαδή την αξία του υποθηκευ-
μένου ακινήτου. Τόσο η μειωμένη δυνατότητα 
αποπληρωμής ενός δανειολήπτη, όσο και μει-
ωμένη ανακτήσιμη αξία ενός δανείου έχουν 
σαν αποτέλεσμα την αναγνώριση από τα πι-
στωτικά ιδρύματα επιπρόσθετων προβλέψεων 
για επισφαλή χρέη, που επηρεάζουν αρνητικά 
την κερδοφορία και τα ίδια κεφάλαιά τους.  
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Ο τομέας των ακινήτων αποδείχτηκε σε γε-
νικές γραμμές ανθεκτικός στις επιπτώσεις της 
πανδημίας μέχρι σήμερα. Ωστόσο, η μετά-
δοση των επιπτώσεων της πανδημίας ίσως 
διαφανούν  με καθυστέρηση και ως εκ τούτου, 
η αξιολόγηση των ευπαθειών του τομέα θα 
πρέπει να είναι προσεκτική και συνεχής.  

Ο Δείκτης Τιμών Κατοικιών (ΔΤΚ) της ΚΤΚ 
άρχισε να εμφανίζει σημάδια υποτονικότητας, 
καθώς μετά από δεκαέξι τρίμηνα συνεχόμενων 
αυξήσεων, το τρίτο τρίμηνο του 2020 κατέ-
γραψε την πρώτη, αν και μικρή, τριμηνιαία μεί-
ωση (Διάγραμμα 1.7). Η πανδημία φαίνεται 
να επηρέασε σε μεγαλύτερο βαθμό τις τιμές 
των οικιών και σε μικρότερο βαθμό τις τιμές 
των διαμερισμάτων, καθώς το τρίτο τρίμηνο 
του 2020, ο δείκτης τιμών οικιών κατέγραψε 
μείωση κατά 0,5% σε σύγκριση με το προ-
ηγούμενο τρίμηνο, ενώ ο δείκτης τιμών δια-
μερισμάτων κατέγραψε μείωση ύψους 0,2%. 

Αναλύοντας τον ΔΤΚ8 σε ετήσια βάση, πα-
ρουσιάζεται ουσιαστική επιβράδυνση στις 
ετήσιες αυξήσεις, αλλά και στους επιμέρους 
δείκτες τιμών των οικιών και των διαμερισμά-
των. Πιο συγκεκριμένα, το τρίτο τρίμηνο του 
2020 η ετήσια αύξηση του ΔΤΚ περιορίστηκε 
στο 1,2%, η ετήσια αύξηση του δείκτη τιμών 
οικιών στο 0,7%, ενώ η ετήσια αύξηση του δεί-
κτη τιμών διαμερισμάτων στο 2,5%. Ενδει-
κτικά, το τρίτο τρίμηνο του 2019, η ετήσια αύ-
ξηση του ΔΤΚ ήταν 2,8%, των οικιών ήταν 
2,2%, ενώ των διαμερισμάτων ήταν 4,4%. 

Μία πιθανή μείωση στις τιμές των ακινήτων, 
τόσο στα οικιστικά όσο και στα εμπορικά ακί-
νητα, αναμένεται να έχει επιπτώσεις στους ισο-
λογισμούς των μη χρηματοοικονομικών επι-
χειρήσεων και των νοικοκυριών αλλά και στη 
βιωσιμότητα των οντοτήτων που δραστηριο-
ποιούνται στον ευρύτερο τομέα των ακινήτων, 
με συνεπακόλουθες επιπτώσεις και στα πιστω-

8. Περαιτέρω στοιχεία για την πορεία του ΔΤΚ παρουσιάζονται 
στην τριμηνιαία έκδοση της ΚΤΚ για τον ΔΤΚ, 
https://www.centralbank.cy/el/publications/residential-
property-price-indices 
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τικά ιδρύματα. Καθώς ο τομέας των ακινήτων 
χαρακτηρίζεται από κύκλους ταχείας ανάπτυ-
ξης και διόρθωσης (boom-bust cycles), το γε-
γονός ότι η αξία των ακινήτων στην Κύπρο 
εκτιμάται ότι είναι ακόμα χαμηλότερη από τη 
δυνητική9, υποδηλοί ότι οι οποιεσδήποτε 
διορθώσεις δεν θα είναι σημαντικά μεγάλες. 

 
Έκθεση πιστωτικών ιδρυμάτων στον 
τομέα των ακινήτων 
 
Η έκθεση των πιστωτικών ιδρυμάτων σε δά-
νεια που εξασφαλίζονται με ακίνητα παραμέ-
νει ουσιαστική, καθώς στις 30 Σεπτεμβρίου 
του 2020 αντιπροσώπευαν το 57,7% του συ-
νολικού δανειακού χαρτοφυλακίου των πι-
στωτικών ιδρυμάτων, σε σύγκριση με 56,1% 
στις 30 Σεπτεμβρίου του 2019 (Διάγραμμα 
1.8). Πιο συγκεκριμένα, στις 30 Σεπτεμβρίου 
του 2020 οι χορηγήσεις σε νοικοκυριά που 
εξασφαλίζονταν με οικιστικά ακίνητα ανέρ-
χονταν σε €8,9 δισ. και 29,6% του συνολικού 
χαρτοφυλακίου (30 Σεπτεμβρίου του 2019: 
€9,8 δισ. και 29,5%), ενώ οι χορηγήσεις σε μη 
χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις που εξα-
σφαλίζονταν με εμπορικά ακίνητα ανέρχον-
ταν σε €8,5 δισ., ή 28,1% του συνολικού δα-
νειακού χαρτοφυλακίου (30 Σεπτεμβρίου του 
2019: €8,8 δισ. και 26,6%).  

Σημειώνεται ότι στις 30 Σεπτεμβρίου του 
2020, το υπόλοιπο των χορηγήσεων προς τα 
νοικοκυριά αφορούσε κατά κύριο λόγω την 
αγορά ακίνητων, αφού 74,9% των χορηγή-
σεων προς τα νοικοκυριά εξασφαλίζονταν με 
οικιστικά ακίνητα. Κατά την ίδια ημερομηνία, 
οι χορηγήσεις προς τις μη χρηματοοικονομι-
κές επιχειρήσεις που εξασφαλίζονταν με 
εμπο ρικά ακίνητα αποτελούσαν το 54,7% των 
χορηγήσεων προς τις μη χρηματοοικονομικές 
επιχειρήσεις.  

9. ESRB Risk Dashboard, Δεκεμβρίου 2020 https://www.esrb. -
europa.eu/pub/pdf/dashboard/esrb.risk_dashboard201218
~9f57f58095.en.pdf  
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Η έκθεση των πιστωτικών ιδρυμάτων στον 
τομέα των ακινήτων αντικατοπτρίζεται και 
στο ουσιαστικό μερίδιο των χορηγήσεων σε 
μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στον οικοδομικό κλάδο 
και σε λοιπές δραστηριότητες που αφορούν 
ακίνητα. Στις 30 Σεπτεμβρίου του 2020, οι εν 
λόγω χορηγήσεις αποτελούσαν 25,6% του 
συνόλου των χορηγήσεων προς τις μη χρη-
ματοοικονομικές επιχειρήσεις και ανέρχονταν 
σε €4 δισ. Σημειώνεται ωστόσο πως το εν 
λόγω μερίδιο έχει συρρικνωθεί, καθώς στις 
30 Σεπτεμβρίου του 2019, το μερίδιο των χο-
ρηγήσεων σε μη χρηματοοικονομικές επιχει-
ρήσεις που δραστηριοποιούνται στον οικο-
δομικό κλάδο και σε λοιπές δραστηριότητες 
που αφορούν ακίνητα ήταν 31,3% και ανερ-
χόταν σε €4,7 δισ. 

Περαιτέρω, τα πιστωτικά ιδρύματα έχουν 
άμεση έκθεση στον τομέα των ακινήτων, η 
οποία πηγάζει από τα ακίνητα που καταγρά-
φονται στους ισολογισμούς τους. Πιο συγκε-
κριμένα, στις 30 Ιουνίου του 2020, τα πιστω-
τικά ιδρύματα κατείχαν 7.629 ακίνητα 
συνολικής αγοραίας αξίας ύψους €2,4 δισ. 
στους ισολογισμούς τους. Η λογιστική αξία 
των εν λόγω ακινήτων αντιπροσώπευε το 3,2% 
του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων του 
τραπεζικού τομέα. Τα συγκεκριμένα ακίνητα 
αποτελούνταν κυρίως από οικιστικά ακίνητα 
(4.330 ακίνητα αξίας €943 εκατ.), αγροτεμάχια 
(1.464 ακίνητα αξίας €139 εκατ.) και σε μικρό-
τερο βαθμό εμπορικά ακίνητα (1.030 ακίνητα 
αξίας €910 εκατ.) και λοιπά ακίνητα (805 ακί-
νητα αξίας €403 εκατ.). 

Με βάση τα πιο πάνω, μία ενδεχόμενη επι-
δείνωση της απόδοσης του τομέα των ακινή-
των, ακόμα και συγκριτικά μικρή, θα μπορούσε 
να έχει ουσιαστικό αρνητικό αντίκτυπο στην 
κερδοφορία και την κεφαλαιακή επάρκεια των 
πιστωτικών ιδρυμάτων.  
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Νέες χορηγήσεις προς τον τομέα των 
ακινήτων 
 
Η πανδημία έχει επηρεάσει τον νέο δανεισμό 
προς τον τομέα των ακινήτων είτε λόγω μει-
ωμένης ζήτησης είτε λόγω των αυστηρότε-
ρων κριτηρίων που θέσπισαν τα πιστωτικά 
ιδρύματα. Στον Πίνακα Α.1 παρουσιάζεται η 
πορεία των νέων χορηγήσεων που αφορού-
σαν οικιστικά ακίνητα10 και εμπορικά ακί-
νητα11 ανά τρίμηνο, από την 1η Οκτωβρίου 
του 2019 μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου του 2020, 
με βάση τα στοιχεία που συνέλεξε η ΚΤΚ στο 
πλαίσιο της σύστασης του ΕΣΣΚ 
(ESRB/2016/14) σχετικά με την κάλυψη κενών 
στα στοιχεία που αφορούν ακίνητα. Από τα 
εν λόγω στοιχεία, φαίνεται ότι κατά το πρώτο 
τρίμηνο και το δεύτερο τρίμηνο του 2020, οι 
νέες χορηγήσεις που αφορούσαν ακίνητα 
ήταν ουσιαστικά μειωμένες σε σύγκριση με 
το τέταρτο τρίμηνο του 2019, ενώ το τρίτο 
τρίμηνο του 2020 παρουσιάστηκε μια μικρή 
ανάκαμψη, ως αποτέλεσμα του σχεδίου επι-
δότησης μέρους του επιτοκίου για νέα δάνεια.   

Με βάση τα πιο πάνω, η πανδημία και η 
συνεπακόλουθη συρρίκνωση της οικονομικής 
δραστηριότητας επέδρασαν αρνητικά στην 
ευρύτερη αγορά ακινήτων και στην οικοδο-
μική δραστηριότητα. Επιπρόσθετα, η συρρί-
κνωση της εξωτερικής ζήτησης για ακίνητα 
λόγω του τερματισμού του Κυπριακού Επεν-
δυτικού Προγράμματος αναμένεται να οδη-
γήσει σε περαιτέρω μείωση στις τιμές των ακι-
νήτων. Παρόλα αυτά, τα δημοσιονομικά μέτρα 
στήριξης που λήφθηκαν κατά τη διάρκεια της 

10. Δάνειο που χορηγείται σε φυσικό πρόσωπο και εξασφαλί-
ζεται με οικιστικό ακίνητο, ανεξάρτητα από τον σκοπό του 
δανείου. 

11. Δάνειο χορηγούμενο σε νομικό πρόσωπο για την απόκτηση 
υφιστάμενου ή υπό ανάπτυξη ακινήτου που παράγει εισό-
δημα ή υφιστάμενου ή υπό κατασκευή ακινήτου που χρη-
σιμοποιείται από τους ιδιοκτήτες του για τη διενέργεια των 
επιχειρήσεων, την επίτευξη των σκοπών ή την άσκηση των 
δραστηριοτήτων τους (ή ομάδας συναφών ακινήτων), ή 
εξασφαλιζόμενο με εμπορικό ακίνητο. 
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Πίνακας 1 Νέες χορηγήσεις για αγορά ακινήτων 
(σε € εκατ.)

Πηγή: ΚΤΚ.

 
                                                                         Οικιστικά                    Εμπορικά 
                                                                            ακίνητα                       ακίνητα                   Σύνολο  
31 Δεκεμβρίου 2019                                               444                                  608                        1.052 
31 Μαρτίου 2020                                                     125                                  122                            247 
30 Ιουνίου 2020                                                        171                                  219                            390 
30 Σεπτεμβρίου 2020                                             286                                  383                            669 
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πανδημίας, και τα στοχευμένα κίνητρα για 
στήριξη του τομέα των ακινήτων στήριξαν 
την εγχώρια ζήτηση για ακίνητα, αποτρέπο -
ντας ουσιαστικές αρνητικές μεταβολές στις 
τιμές των ακινήτων.  

Ταυτόχρονα, τα μακροπροληπτικά εργα-
λεία που ήδη εφαρμόζονται, που είναι τα μέ-
γιστα όρια στο ποσοστό δανείου προς την 
αξία των εξασφαλίσεων (ΔπΑ) (Loan to value 
ratio - LTV) και ο δείκτης εξυπηρέτησης χρέους 
προς το εισόδημα του δανειολήπτη (Debt 
service to income ratio - DSTI), διασφαλίζουν 
τη συνετή δανειοδοτική συμπεριφορά, με 
απώτερο στόχο τη συμβολή στη διασφάλιση 
της σταθερότητας του χρηματοοικονομικού 
συστήματος. Συγκεκριμένα, το μέγιστο επι-
τρεπόμενο ποσοστό ΔπΑ είναι 80% για χορη-
γήσεις με εξασφάλιση την πρώτη κατοικία και 
70% για όλες τις άλλες περιπτώσεις χορηγή-
σεων με ακίνητα ως εξασφάλιση. Το ποσό εξυ-
πηρέτησης του χρέους, που δεν επιτρέπεται 
να υπερβαίνει το 80% του καθαρού μηνιαίου 
διαθέσιμου εισοδήματος του δανειολήπτη, και 
το 65% για δάνεια σε ξένο νόμισμα, αποσκοπεί 
στον περιορισμό της υπέρμετρης πιστωτικής 
επέκτασης και στην παροχή πιστώσεων οι 
οποίες να δύναται να εξυπηρετηθούν από τα 
εισοδήματα του δανειολήπτη.  
 
1.3.2 Τομέας των νοικοκυριών12,13 
 
Το υπέρμετρο χρέος των νοικοκυριών, παρά 
το ότι καταγράφει σημαντική μείωση από το 
2015, εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρή ανη-
συχία για τον ιδιωτικό μη χρηματοοικονομικό 
τομέα και τη χρηματοοικονομική σταθερότητα. 
Επιπρόσθετα, τα νοικοκυριά όσο και ο υπόλοι-
πος ιδιωτικός τομέας, αντιμετωπίζουν πρωτό-
γνωρες οικονομικές δυσκολίες ως συνέπεια 
της πανδημίας. Η συρρίκνωση των εισοδημά-

12. Συμπεριλαμβανομένων μη κερδοσκοπικών οργανισμών 
που εξυπηρετούν νοικοκυριά. 

13. Στο Οικονομικό Δελτίο της ΚΤΚ, Δεκεμβρίου του 2020, πα-
ρέχεται ανάλυση των νομισματικών μεγεθών μέχρι και τον 
Σεπτέμβριο του 2020.
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των των νοικοκυριών που παρατηρείται λόγω 
της κρίσης που προκάλεσε η πανδημία και η 
αναμενόμενη αύξηση της ανεργίας, αποτελούν 
δυνητικό κίνδυνο για τον τραπεζικό τομέα και 
κατ’ επέκταση τη χρηματοοικονομική σταθε-
ρότητα. Μέρος των νοικοκυριών αναμένεται 
να βρεθεί αντιμέτωπο με δυσκολίες εξυπηρέ-
τησης των δανείων του, ιδιαίτερα όταν το μέ-
τρο αναστολής δόσεων δανείων από την ΚΤΚ 
και το μέτρο επιδότησης επιτοκίων από την 
κυβέρνηση, τα οποία έχουν στηρίξει σημαν-
τικά τη ρευστότητα των νοικοκυριών, τερμα-
τιστούν. Πιθανή αύξηση των επιτοκίων λόγω 
αυξημένου πιστωτικού κινδύνου, δύναται επί-
σης να περιορίσει τη δυνατότητα αποπληρω-
μής του δανεισμού από αριθμό νοικοκυριών. 

Εντούτοις, το γεγονός ότι στην Κύπρο έχει 
ήδη θεσπιστεί από την ΚΤΚ, με εγκύκλιο από το 
2016, το μέτρο του μέγιστου ποσού εξυπηρέ-
τησης δανεισμού για τα νοικοκυριά σε σχέση 
με το καθαρό διαθέσιμο εισόδημά τους, η εφαρ-
μογή του αναμένεται να βοηθήσει στη συγκρά-
τηση των επιπτώσεων στους ισολογισμούς των 
πιστωτικών ιδρυμάτων από μια αύξηση στις 
αθετήσεις των δανειακών οφειλών. Ταυτόχρονα, 
η αύξηση στις καταθέσεις από τα νοικοκυριά 
που επωφελήθηκαν από το σχέδιο αναστολής 
δόσεων, έχει δημιουργήσει απόθεμα ρευστό-
τητας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τα 
νοικοκυριά μέχρι την επαναφορά του εισοδή-
ματός τους στα προ της κρίσης επίπεδα. Ως απο-
τέλεσμα, αν και ο κίνδυνος για μερική αύξηση 
των ΜΕΧ και επιβράδυνση του νέου δανεισμού, 
με αρνητικό αντίκτυπο στους ισολογισμούς των 
πιστωτικών ιδρυμάτων είναι αυξημένος, οι επι-
πτώσεις αναμένεται να είναι συγκρατημένες. 

Το επίπεδο χρέους των νοικοκυριών, παρά 
τη μείωσή του, παραμένει πολύ υψηλό, φθά-
νοντας κατά το τρίτο τρίμηνο του 2020 στο 
92,9% του ΑΕΠ. Ο δείκτης του χρέους των νοι-
κοκυριών προς το ΑΕΠ τον Σεπτέμβριο του 
2020 είναι πολύ υψηλός σε σύγκριση με τον 
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αντίστοιχο μέσο όρο της ζώνης του ευρώ, ο 
οποίος ισούται με 61,6% του ΑΕΠ της ζώνης 
του ευρώ. Ωστόσο, τα νοικοκυριά έχουν θετική 
καθαρή χρηματοοικονομική θέση, δηλαδή τα 
στοιχεία ενεργητικού που κατέχουν (π.χ. με-
τρητά, καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα, 
επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά μέσα), 
υπερκαλύπτουν τον δανεισμό τους. Η καθαρή 
χρηματοοικονομική θέση (καθαρή αξία) των 
νοικοκυριών, ανήλθε στο 132,2% του ΑΕΠ τον 
Σεπτέμβριο του 2020, σε σύγκριση με 114,6% 
τον Σεπτέμβριο του 2019, παραμένοντας, 
ωστόσο, κάτω από τον αντίστοιχο μέσο όρο 
της ζώνης του ευρώ (161,5% του ΑΕΠ τον Σε-
πτέμβριο του 2020). Λόγω της αύξησης στη 
ζήτηση νέων δανείων που παρατηρήθηκε το 
δεύτερο μισό του 2020 καθώς και τη συνεπα-
κόλουθη αύξηση στον νέο δανεισμό, όπως πε-
ριγράφεται πιο κάτω, σε συνδυασμό με την 
αναστολή δόσεων κατά το μεγαλύτερο μέρος 
του 2020, εκτιμάται ότι το χρέος των νοικοκυ-
ριών αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω. 

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την πιο πρό-
σφατη Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων της ΚΤΚ 
(Bank Lending Survey - BLS)14 η οποία καλύπτει 
το τρίτο τρίμηνο του 2020, τα κριτήρια χορήγη-
σης δανείων προς τα νοικοκυριά (για όλες τις 
κατηγορίες δανείων) επηρεάστηκαν από την 
κρίση και έγιναν αυστηρότερα σε σύγκριση με 
το προηγούμενο τρίμηνο, κυρίως λόγω της αβε-
βαιότητας και του αυξημένου κινδύνου που αν-
τιμετωπίζουν μέσω της πανδημίας. Στη ζώνη 
του ευρώ, τα κριτήρια χορήγησης δανείων προς 
νοικοκυριά για όλες τις κατηγορίες δανείων, έγι-
ναν επίσης αυστηρότερα.  

Επιπρόσθετα, σύμφωνα πάλι με την Έρευνα 
Τραπεζικών Χορηγήσεων της ΚΤΚ κατά το 
τρίτο τρίμηνο του 2020, η καθαρή ζήτηση δα-
νείων από νοικοκυριά κατέγραψε αύξηση σε 
σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, τόσο 
για στεγαστικά όσο και για καταναλωτικά και 

14. https://www.centralbank.cy/images/media/pdf/%CE%9F% 
CE%BA%CF%84%CF%8E%CE%B2%CF%81%CE%B9%CE% 
BF%CF%82%202020.pdf, Οκτώβριος 2020
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λοιπά δάνεια. Η αύξηση της εμπιστοσύνης των 
καταναλωτών καθώς και το ευνοϊκότερο γε-
νικό επίπεδο των επιτοκίων συνέβαλαν στην  
αύξηση  της  ζήτησης  στεγαστικών  δανείων.  
Περαιτέρω, το  βελτιωμένο  κανονιστικό  και  
φορολογικό καθεστώς  για  αγορά  κατοικίας,  
όπως απαντήθηκε στην Έρευνα από τα συμ-
μετέχοντα πιστωτικά ιδρύματα, που  φαίνεται  
να συνδέεται  και  με  την  επιδότηση  από  την  
κυβέρνηση μέρους  του  επιτοκίου  για  νέα  
στεγαστικά  δάνεια,  συνέβαλε επίσης στην 
αύξηση της ζήτησης για στεγαστικά δάνεια.  

Ο καθαρός νέος δανεισμός15 προς τα νοικο-
κυριά κατέγραψε μείωση κατά το 2020 φθάνον-
τας τα €1.074 εκ. σε σύγκριση με €1.220 εκ. για 
το 2019. Παρά την ετήσια μείωση, σημειώνεται 
ότι καταγράφηκε μηνιαία αύξηση από τον Σε-
πτέμβριο 2020 λόγω κυρίως του σχεδίου επι-
δότησης μέρους του επιτοκίου νέων δανείων.  
Ο καθαρός νέος δανεισμός για αγορά κατοικίας 
τον μήνα Δεκέμβριο 2020 ανήλθε στα €101,2 
εκ. (€75,8 εκ. τον Δεκέμβριο του 2019), κατα-
γράφοντας τον μεγαλύτερο όγκο νέων δανείων 
σε σύγκριση με τους προηγούμενους μήνες του 
2020 και του 2019 (Διάγραμμα 1.9).  

Παρά τη μείωση στον νέο δανεισμό για 
το 2020, τα δάνεια προς τα νοικοκυριά κατέ-
γραψαν θετικούς ετήσιους ρυθμούς μεταβο-
λής16 της τάξης του 3,6% τον Δεκέμβριο του 
2020 σε σύγκριση με ετήσια μείωση -0,02% 
τον Δεκέμβριο του 2019, λόγω του μέτρου 
αναστολής δόσεων δανείων. Συγκεκριμένα, 
στο τέλος Δεκεμβρίου 2020, καταγράφηκε 
ετήσια αύξηση της τάξης του 4,6%, 1,8%  και 
1,3% στα στεγαστικά δάνεια, στα λοιπά δά-
νεια των νοικοκυριών, και στα καταναλωτικά 
δάνεια αντίστοιχα (Διάγραμμα 1.10).  

15. Νέα συμβόλαια δανείων σε ευρώ σε νοικοκυριά της ζώνης 
του ευρώ. 

16. Ο υπολογισμός των ετήσιων ρυθμών μεγέθυνσης για τα μη-
νιαία στοιχεία ισολογισμού των Νομισματικών Χρηματοοι-
κονομικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ) βασίζεται στη μεθοδολογία της 
ΕΚΤ, η οποία λαμβάνει υπόψη τις καθαρές συναλλαγές αλλά 
εξαιρεί αναταξινομήσεις / άλλες αναπροσαρμογές, αναπρο-
σαρμογές αξίας και συναλλαγματικές αναπροσαρμογές. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.9 Καθαρά νέα δάνεια προς νοικοκυριά(1) 

(σε εκατ. €)

Πηγή: ΚΤΚ. 
(1) Τα καθαρά νέα δάνεια περιλαμβάνουν τις νέες συμβάσεις δανείων κατά τον υπό 
αναφορά μήνα.
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Όσον αφορά τα δανειστικά επιτόκια, τον 
Δεκέμβριο του 2020 το μέσο επιτόκιο νέων 
στεγαστικών δανείων προς νοικοκυριά αυξή-
θηκε ελαφρά φθάνοντας το 2,16% σε σύγ-
κριση με 2,11% τον Δεκέμβριο του 2019 (Διά-
γραμμα 1.11). Σταθερά σε χαμηλά επίπεδα 
παρέμεινε και το επιτόκιο για καταναλωτικά 
δάνεια, και συγκεκριμένα μειώθηκε στο 2,99% 
τον Δεκέμβριο του 2020 από 3,12% τον Δε-
κέμβριο του 2019. 

Παρά ταύτα, το 2021 υπάρχει το ενδεχό-
μενο να καταγραφεί κάποια αύξηση στα δα-
νειστικά επιτόκια, λόγω της αβεβαιότητας ως 
προς τις επιπτώσεις της πανδημίας στην 
πραγματική οικονομία, την υιοθέτηση αυστη-
ρότερων κριτηρίων χορήγησης δανείων και 
την ενδεχόμενη αύξηση των ΜΕΧ. Ταυτό-
χρονα, η πιθανή αύξηση της ανεργίας και η 
μείωση του εισοδήματος των νοικοκυριών δύ-
ναται να επιφέρει δυσκολίες στην εξυπηρέ-
τηση του χρέους από τα νοικοκυριά, αυξά-
νοντας τον κίνδυνο αθέτησης και κατ’ 
επέκταση το περιθώριο επιτοκίου.   

Παράλληλα, οι καταθέσεις των νοικοκυ-
ριών στην Κύπρο εν μέσω πανδημίας αυξή-
θηκαν και ανήλθαν τον Δεκέμβριο του 2020 
στα €24,6 δισ. από €23,8 δισ. τον Δεκέμβριο 
του 2019 (Διάγραμμα 1.12). Η αύξηση στις 
καταθέσεις οφείλεται στην «αναγκαστική/προ-
ληπτική αποταμίευση» λόγω των περιοριστι-
κών μέτρων, κυρίως κατά το πρώτο κύμα της 
πανδημίας, και της αναστολής δόσεων, μέτρα 
τα οποία έχουν στηρίξει τη ρευστότητα των 
νοικοκυριών, δημιουργώντας ένα απόθεμα 
ασφαλείας για το άμεσο μέλλον. Σημειώνεται 
εντούτοις, ότι η αύξηση που καταγράφηκε στις 
καταθέσεις είναι μικρότερη από την αντί-
στοιχη αύξηση στην ζώνη του ευρώ, αντικα-
τοπτρίζοντας τη μικρότερη μείωση που κατα-
γράφηκε στην εγχώρια κατανάλωση αλλά και 
στο ΑΕΠ. 
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Πηγές: ΚΤΚ, ΕΚΤ. 
(1) Νομισματικά και Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα.
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1.3.3 Τομέας των μη 
χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων17 
Οι ευπάθειες στον τομέα των μη χρηματοοι-
κονομικών επιχειρήσεων έχουν αυξηθεί ση-
μαντικά εν μέσω της πανδημίας. Αν και η παν-
δημία βρήκε τις μη χρηματοοικονομικές 
επιχειρήσεις πιο ανθεκτικές σε σύγκριση με 
το 2013, εντούτοις, ο υπέρμετρος δανεισμός 
και το ύψος των χρηματοοικονομικών τους 
υποχρεώσεων, περιορίζουν την ικανότητά 
τους να αντέξουν τους όποιους κραδασμούς 
και τις επιπτώσεις της πανδημίας.  

Συνεπώς, η μεγαλύτερη πιθανότητα για 
αυξανόμενο αριθμό αφερέγγυων μη χρημα-
τοοικονομικών επιχειρήσεων ως αποτέλεσμα 
της πανδημίας, βαραίνει τη χρηματοοικονο-
μική σταθερότητα μέσω της διασύνδεσής 
τους τόσο με το τραπεζικό σύστημα όσο και 
την πραγματική οικονομία. Στη περίπτωση 
πραγμάτωσης ενός τέτοιου σεναρίου, η αύ-
ξηση των ΜΕΧ θα πρέπει να θεωρείται βέ-
βαιη, επιφέροντας αρνητικές επιπτώσεις στην 
κερδοφορία και στην κεφαλαιακή επάρκεια 
των πιστωτικών ιδρυμάτων. Παράλληλα, η 
αύξηση στον αριθμό των αφερέγγυων εται-
ρειών αναμένεται να επιφέρει αύξηση της 
ανεργίας, με αρνητικές αλληλεπιδράσεις στη 
χρηματοοικονομική θέση των νοικοκυριών 
και της οικονομίας γενικότερα. 

Το συνολικό χρέος των εγχώριων μη χρη-
ματοοικονομικών επιχειρήσεων ως ποσοστό 
του ΑΕΠ έφθασε στο 107,6%18 τον Σεπτέμβριο 
του 2020. H καθοδική πορεία που ακολουθείτο 
τα τελευταία χρόνια έχει ανατραπεί σημειώνον-
τας αύξηση σε σύγκριση με χρέος ύψους 
104,5% που καταγράφηκε το Δεκέμβριο του 
2019 αλλά παραμένοντας σε χαμηλότερα επί-
πεδα από το 108,6% του Σεπτέμβριου του 2019 
(Διάγραμμα 1.13). Σημειώνεται ότι η αύξηση 
στον δείκτη το τελευταίο εξάμηνο αποδίδεται 

17. Στο Οικονομικό Δελτίο της ΚΤΚ, Δεκεμβρίου του 2020, παρέ-
χεται ανάλυση των νομισματικών μεγεθών μέχρι και τον Σε-
πτέμβριο του 2020. 

18. Βλέπε υποσημείωση 4.
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Πηγές: ΚΤΚ, ΣΥΚ.
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στη μειωμένη οικονομική δραστηριότητα και 
όχι στο επίπεδο χρέους, το  οποίο συνεχίζει να 
καταγράφει πτωτική πορεία (Διάγραμμα 1.14).  
Ταυτόχρονα, οι χρηματοοικονομικές υποχρε-
ώσεις των εγχώριων μη χρηματοοικονομικών 
επιχειρήσεων, ως ποσοστό των χρηματοοικο-
νομικών περιουσιακών στοιχείων που κατέ-
χουν, κατά το τρίτο τρίμηνο του 2020 έφθασαν 
στο 138,3%.  

Οι λειτουργικές ταμειακές ροές και το πε-
ριθώριο κέρδους των μη χρηματοοικονομικών 
επιχειρήσεων βρίσκονται υπό συνεχή πίεση 
εν μέσω των αυστηρών υγειονομικών μέτρων 
περιορισμού της πανδημίας, της μειωμένης 
οικονομικής δραστηριότητας και αβεβαιότη-
τας. Η μείωση στις τιμές πώλησης, όπως αυτή 
αντικατοπτρίζεται στα αρνητικά επίπεδα του 
ΕνΔΤΚ από την έναρξη της πανδημίας, υπο-
δηλώνουν την πίεση στο περιθώριο κέρδους 
των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων. 
Τα δημοσιονομικά μέτρα που έχουν ληφθεί 
μέχρι στιγμής, καθώς και η αναστολή δόσεων 
δανείων, έχουν αμβλύνει, στο βαθμό του δυ-
νατού, τις επιπτώσεις της πανδημίας και έχουν 
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο ως προς την 
ανακούφιση των μη χρηματοοικονομικών επι-
χειρήσεων και κάλυψη των προσωρινών τους 
αναγκών για ρευστότητα. 

Παραταύτα, ορισμένες μη χρηματοοικο-
νομικές επιχειρήσεις, ιδίως εκείνες που δρα-
στηριοποιούνται σε τομείς της οικονομίας 
που έχουν επηρεαστεί περισσότερο από την 
πανδημία, ενδέχεται να αντιμετωπίσουν προ-
κλήσεις ως προς την ικανότητα εξυπηρέτη-
σης του χρέους τους και τη μακροπρόθεσμη 
βιωσιμότητά τους – ιδιαίτερα μετά την άρση 
των μέτρων στήριξης της οικονομίας. Η ικα-
νότητα αυτών των μη χρηματοοικονομικών 
επιχειρήσεων να επιβιώσουν εξαρτάται από 
την ικανότητά τους να αντλήσουν ρευστό-
τητα για να καλύψουν τις ανάγκες του κεφα-
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λαίου κίνησης αλλά και να αναδιαρθρώσουν 
τις υποχρεώσεις τους. 

Αναμένεται ότι οι εταιρείες που δραστηριο-
ποιούνται στον τομέα παροχής καταλύματος 
και υπηρεσιών εστίασης (και συγκεκριμένα 
εστιατόρια και κέντρα αναψυχής), θα παρου-
σιάσουν μεγαλύτερη αύξηση στον αριθμό των 
αφερέγγυων εταιρειών συγκριτικά με τους υπό-
λοιπους τομείς της οικονομίας. Δεδομένων των 
προσδοκιών για εμβολιασμό της πλειοψηφίας 
του πληθυσμού στις κύριες τουριστικές αγορές 
της Κύπρου, αναμένεται ότι τα περισσότερα ξε-
νοδοχεία, ακόμη και αν αντιμετωπίσουν δυσκο-
λίες στην αποπληρωμή των υποχρεώσεών 
τους, αυτές θα είναι βραχυπρόθεσμης φύσεως 
και θα μπορούν να καταστούν βιώσιμα και φε-
ρέγγυα μέσα από την αναδιάρθρωση των υπο-
χρεώσεών τους, δεδομένης της υπόθεσης για 
επιστροφή στην κανονικότητα της τουριστικής 
περιόδου στα επόμενα 1-2 χρόνια.    

Tα αυστηρότερα κριτήρια χορήγησης δα-
νείων που έχουν υιοθετήσει τα πιστωτικά ιδρύ-
ματα κατά το τρίτο τρίμηνο του 2020, όπως 
καταγράφονται στην Έρευνα Τραπεζικών Χο-
ρηγήσεων Οκτωβρίου του 2020, σε συνδυα-
σμό με την οριακή αύξηση που παρατηρή-
θηκε στα δανειστικά επιτόκια εντός του 2020 
(Διάγραμμα 1.15), δυσχεραίνουν την ικανό-
τητα άντλησης ρευστότητας από τις μη χρη-
ματοοικονομικές επιχειρήσεις. Από αυτή την 
εξέλιξη επηρεάζονται ιδιαίτερα οι μικρομε-
σαίες επιχειρήσεις, οι οποίες βασίζονται κυ-
ρίως στον τραπεζικό δανεισμό για τη χρημα-
τοδότησή τους και για τις οποίες τα κριτήρια 
δανεισμού έχουν γίνει σαφώς αυστηρότερα 
σε σύγκριση με τις μεγάλες μη χρηματοοικο-
νομικές επιχειρήσεις (Διάγραμμα 1.16). 

Παρά την αύξηση στην καθαρή ζήτηση δα-
νείων από επιχειρήσεις το τρίτο τρίμηνο του 
2020 λόγω της αυξημένης ανάγκης για απο-
θέματα και κεφάλαιο κίνησης, τα αυστηρό-
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τερα κριτήρια δανεισμού οδήγησαν σε αυξη-
μένα ποσοστά απόρριψης των αιτήσεων δα-
νειοδότησης. Ως εκ τούτου, ο νέος δανεισμός 
προς τις μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις 
κατέγραψε σημαντική μείωση το 2020 σε σύγ-
κριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019, 
ιδιαίτερα για ποσά πέραν του ενός εκατομμυ-
ρίου, αντικατοπτρίζοντας τη μεγάλη αβεβαι-
ότητα σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις της παν-
δημίας στην οικονομία (Διάγραμμα 1.17).  

Οι νέες χορηγήσεις προς τις εγχώριες μη 
χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις επικεντρώ-
θηκαν σε συγκεκριμένους τομείς της οικονο-
μίας, όπως το «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο»,  
των «Κατασκευών» και «Υπηρεσιών Παροχής 
Καταλύματος και Εστίασης». Αισθητή είναι η 
αύξηση στο μερίδιο των εταιρειών παροχής 
υπηρεσιών καταλύματος και εστίασης στις 
νέες χορηγήσεις, γεγονός που αντικατοπτρίζει 
το πλήγμα που έχει δεχτεί ο κλάδος από την 
πανδημία (Διάγραμμα 1.18). 

Παρόλη τη μείωση στον νέο δανεισμό, τα 
καθαρά δάνεια προς τις εγχώριες μη χρημα-
τοοικονομικές επιχειρήσεις κατέγραψαν 
οριακά θετικούς ετήσιους ρυθμούς μεταβολής 
τον Δεκέμβριο του 2020, λόγω των μειωμένων 
αποπληρωμών και της ανακεφαλαιοποίησης 
των τόκων εν μέσω αναστολής δόσεων. Συγ-
κεκριμένα, καταγράφηκε ετήσια αύξηση στα 
δάνεια των εγχώριων μη χρηματοοικονομικών 
επιχειρήσεων της τάξης του 2,0% τον Δεκέμ-
βριο του 2020, σε σύγκριση με ετήσια αύξηση 
0,8% τον Δεκέμβριο του 2019. 

Η ανθεκτικότητα των μη χρηματοοικονο-
μικών επιχειρήσεων θα εξαρτηθεί από την χρο-
νική διάρκεια της ύφεσης αλλά και τη διάρκεια 
των μέτρων στήριξης.  Συγκεκριμένα, σε περί-
πτωση που τα δημοσιονομικά μέτρα ανακλη-
θούν πριν η οικονομική δραστηριότητα ανα-
κάμψει και οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να 
στηριχθούν αυτόνομα στη ζήτηση, τότε ο αν-
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τίκτυπος στη βιωσιμότητα των μη χρηματοοι-
κονομικών επιχειρήσεων θα είναι μεγαλύτερος.   
 
1.3.4 Δημόσιο χρέος  
 
Το δημόσιο χρέος αυξήθηκε σημαντικά κατά 
το 2020 λόγω της ανάγκης για ρευστότητα του 
κράτους προς αντιμετώπιση των επιπτώσεων 
της πανδημίας. Σε συνάρτηση με το υφιστά-
μενο υψηλό επίπεδο, στο οποίο βρισκόταν 
πριν την κρίση, η πορεία του δημόσιου χρέους 
αποτελεί δυνητικό κίνδυνο στη χρηματοοικο-
νομική σταθερότητα. Η διασύνδεση της κυ-
βέρνησης με τον εγχώριο τραπεζικό τομέα, 
μέσω της συσσώρευσης κυβερνητικών ομο-
λόγων στους ισολογισμούς των εγχώριων πι-
στωτικών ιδρυμάτων, αποτελεί πιθανό κίνδυνο 
για την οικονομία. Η διαφύλαξη της βιωσιμό-
τητας του δημόσιου χρέους καθώς και η δια-
τήρηση του αξιόχρεου της Κυπριακής Δημο-
κρατίας σε επενδυτική βαθμίδα είναι καίριας 
σημασίας για τη διαφύλαξη της χρηματοοικο-
νομικής σταθερότητας, έτσι ώστε να αποφευχ-
θούν δυνητικές αρνητικές επιπτώσεις, όπως 
για παράδειγμα η αύξηση στο κόστος δανει-
σμού του κράτους και η συνεπακόλουθη αύ-
ξηση στα τραπεζικά δανειστικά επιτόκια προς 
τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, καθώς και 
η ενδεχόμενη αύξηση στις κεφαλαιακές απαι-
τήσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων. 

Το δημόσιο χρέος διαμορφώθηκε στο 
119,5% του ΑΕΠ19 τον Σεπτέμβριο του 2020, 
καταγράφοντας σημαντική αύξηση σε σύγ-
κριση με τον Σεπτέμβριο του 2019 (96,5% του 
ΑΕΠ). Αυτό οφείλεται κυρίως στη σημαντική 
συρρίκνωση στο ΑΕΠ μέχρι και το τρίτο τρί-
μηνο του 2020 καθώς και στην αύξηση του 
δημόσιου δανεισμού. Σε ονομαστικούς 
όρους, το δημόσιο χρέος έφτασε στα €25,4 
δισ. τον Σεπτέμβριο του 2020, καταγράφοντας 
αύξηση σε σύγκριση με €21,3 δισ. τον Σεπτέμ-

19. Ο υπολογισμός γίνεται με βάση το κυλιόμενο άθροισμα 
των τελευταίων τεσσάρων τριμήνων του ΑΕΠ.
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βριο του 2019. Η αύξηση οφείλεται κυρίως 
στις εκδόσεις δημόσιου χρέους στις οποίες 
προέβη το κράτος για κάλυψη των χρηματο-
δοτικών αναγκών που δημιούργησε η παν-
δημία. Tο δημόσιο χρέος παραμένει υψηλό-
τερο από τους αντίστοιχους μέσους δείκτες 
της ζώνης του ευρώ ύψους 97,3% και της ΕΕ 
ύψους 89,8% κατά τον Σεπτέμβριο του 2020 
(Διάγραμμα 1.19).  

Τo δημόσιο χρέος αναμένεται να μειωθεί 
σημαντικά τα επόμενα έτη λόγω των εκτιμή-
σεων για ανάκαμψη της οικονομικής δραστη-
ριότητας. Σύμφωνα με το γραφείο διαχείρισης 
δημοσίου χρέους, η περίοδος 2021-2023 χα-
ρακτηρίζεται από διαχειρίσιμες χρηματοδοτι-
κές ανάγκες, παρά την επίδραση της πανδημίας 
στα δημόσια οικονομικά. Εντούτοις, χρειάζεται 
συνετή δημοσιονομική πολιτική, δεδομένου 
ότι το δημόσιο χρέος είναι πολύ υψηλό και ως 
εκ τούτου, η διατήρηση της πιστοληπτικής ικα-
νότητας της Κύπρου στην επενδυτική βαθμίδα 
κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική. Η ρευστότητα 
του ταμείου του κράτους ενισχύεται από την 
άντληση κεφαλαίων μέσω των προγραμμάτων 
στήριξης που εξέδωσε η ΕΕ καθώς και από την 
έκδοση ομολόγων που προέβη το κράτος κατά 
το 2020. Παράλληλα, το κράτος προχώρησε, 
κατά τις αρχές Φεβρουαρίου του 2021, στην 
έκδοση νέου 5-ετούς ομολόγου ύψους €1 δισ., 
για σκοπούς αναχρηματοδότησης του χρέους 
καθώς και ενίσχυσης της ρευστότητας του κρά-
τους εν μέσω πανδημίας.  

Η εξάπλωση του ιού σε όλο τον πλανήτη 
και η κήρυξη σε πανδημία από τον Παγκόσμιο 
Οργανισμό Υγείας στα μέσα Μαρτίου του 2020, 
επηρέασε αρνητικά τις αποδόσεις των κρατι-
κών ομολόγων της ζώνης του ευρώ, συμπερι-
λαμβανομένης και της Κύπρου, οι οποίες αυ-
ξήθηκαν απότομα, αλλά προσωρινά, σε πολύ 
υψηλά επίπεδα. Συγκε κριμένα, η εν λόγω ανα-
ταραχή είχε ως αποτέλεσμα να τριπλασιαστούν 
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οι αποδόσεις ορισμένων κρατικών ομολόγων 
της Κύπρου μέσα σε διάστημα δύο εβδομά-
δων, ωθώντας έτσι το κόστος δανεισμού της 
Δημοκρατίας σε σημαντικά υψηλότερα επί-
πεδα. Αναλυτικά, αναφορικά με το 10-ετες ομό-
λογο αναφοράς της Κύπρου, με λήξη το 2030 
που εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2020, η από-
δοσή του από 0,63% στο τέλος Φεβρουαρίου 
του 2020 αυξήθηκε απότομα στο 2,21% στις 
18 Μαρτίου του 2020 ξεπερνώντας κατά πολύ 
το κουπόνι έκδοσής του που ήταν το 0,63%. 

Επιπλέον, η διαφορά απόδοσης (spread) 
του 10-ετούς κυπριακού ομολόγου έναντι του 
αντίστοιχου γερμανικού ομολόγου ανήλθε 
στις 244 μονάδες βάσης στις 18 Μαρτίου του 
2020, από 123 μονάδες βάσης στο τέλος του 
προηγούμενου μήνα (Διάγραμμα 1.20).  

Παρόμοιες αναταραχές που καταγράφηκαν 
στα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ καθώς και 
οι κίνδυνοι προς τον μηχανισμό μετάδοσης της 
νομισματικής πολιτικής και τις προοπτικές της 
ζώνης του ευρώ που προκλήθηκαν από την παν-
δημία, ώθησαν την ΕΚΤ να προβεί άμεσα σε 
σειρά μη συμβατικών μέτρων νομισματικής πο-
λιτικής. Στις 18 Μαρτίου του 2020, η ΕΚΤ ανα-
κοίνωσε ένα νέο πρόγραμμα αγοράς κρατικών 
και εταιρικών ομολόγων ύψους €750 δισ., το 
οποίο αυξήθηκε στα €1.850 δισ. μέχρι και τον 
Δεκέμβριο του 2020, για να αντιμετωπιστεί ο 
αντίκτυπος της πανδημίας στην ευρωπαϊκή οι-
κονομία. Tο εν λόγω έκτακτο μέτρο της ΕΚΤ, με 
την ονομασία PEPP, συνέβαλε στη σταθερότητα 
των αγορών, στην ενίσχυση της νομισματικής 
χαλάρωσης καθώς και στη σημαντική μείωση 
του κόστους δανεισμού των κρατών μελών, 
σπρώχνοντας περαιτέρω προς τα κάτω τις απο-
δόσεις των ομολόγων. Ως αποτέλεσμα, υποβοή-
θησε σημαντικά το κράτος στην άντληση από 
τις διεθνείς αγορές σημαντικών κεφαλαίων για 
χρηματοδότηση των δημοσιονομικών αναγ-
κών για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της 
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πανδημίας στην οικονομία. Σημειώνεται ότι 
περί τα τέλη Απριλίου 2020 η απόδοση του κυ-
πριακού 10-ετούς ομολόγου κυμαινόταν στο 
2,25%, ενώ κατόπιν εφαρμογής του PEPP στις 
31 Ιανουαρίου 2021 βρισκόταν στο 0,28%. Συγ-
κεκριμένα η ανακοίνωση του PEPP συνέβαλε 
στην υποχώρηση του κυπριακού 10-ετούς 
ομολόγου στο 1,74% στις 19 Μαρτίου του 2020 
(από 2,21% στις 18 Μαρτίου του 2020). 

Περαιτέρω, τον Ιούλιο του 2020, οι αρχηγοί 
των κρατών μελών της ΕΕ συμφώνησαν σε ένα 
σημαντικό σχέδιο ανάκαμψης, με στόχο την 
επανεκκίνηση των οικονομιών της ΕΕ. Η από-
δοση των κυπριακών 10-ετών ομολόγων στις 3 
Φεβρουαρίου του 2021 έφθασε στο 0,3% και η 
διαφορά απόδοσης του 10-ετούς κυπριακού 
ομολόγου έναντι του αντίστοιχου γερμανικού 
ομολόγου βρισκόταν περίπου στις 77 μονάδες 
βάσης κατά την ίδια ημερομηνία.  

Λόγω της υφιστάμενης ρευστότητας του 
κράτους και των προβλέψεων για μείωση του 
δημόσιου χρέους τα επόμενα έτη, εκτιμάται ότι 
ο κίνδυνος προς τον τραπεζικό τομέα και τη 
χρηματοοικονομική σταθερότητα που απορρέει 
από τη διασύνδεση του τραπεζικού τομέα με 
την κυβέρνηση και από το υψηλό δημόσιο 
χρέος, είναι προς το παρόν διαχειρίσιμος.
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2.1 Συνολική αξιολόγηση και προοπτικές 
του τραπεζικού τομέα  
 
Η πανδημία βρήκε τα πιστωτικά ιδρύματα της 
Κύπρου σε καλύτερη θέση από ότι κατά την 
περίοδο της κρίσης του 2013 σε ότι αφορά το 
επίπεδο κεφαλαίων και τη ρευστότητα, 
ωστόσο έχουν ακόμη ένα από τα υψηλότερα 
ποσοστά ΜΕΧ στη ζώνη του ευρώ, ενώ ο τρα-
πεζικός τομέας της Κύπρου εξακολουθεί να 
παρουσιάζει διαρθρωτικές προκλήσεις.  

Οι κύριοι κίνδυνοι για τα πιστωτικά ιδρύ-
ματα της Κύπρου οφείλονται στην πιθανή επι-
δείνωση της ποιότητας του ενεργητικού τους, 
στην περαιτέρω αποδυνάμωση της κερδοφο-
ρίας λόγω αυξημένων προβλέψεων και του πε-
ριβάλλοντος χαμηλών επιτοκίων. Τα πιστωτικά 
ιδρύματα καλούνται να αντιμετωπίσουν τους 
κινδύνους που προκύπτουν από την πανδημία, 
ενώ παράλληλα να διαχειριστούν τα διαρθρω-
τικά προβλήματα, όπως χαμηλά καθαρά έσοδα 
από τόκους, περιορισμένη διαφοροποίηση 
εσόδων, υψηλό λειτουργικό κόστος, πλεονά-
ζουσα ρευστότητα και υψηλό επίπεδο των 
ΜΕΧ, καθώς και την αύξηση στη διασύνδεσή 
τους με την κυπριακή κυβέρνηση.  

Δεδομένου ότι οι επιπτώσεις της πανδη-
μίας αρχίσαν να καταγράφονται στην Κύπρο 
περί τα μέσα Μαρτίου του 2020 με τα πρώτα 
περιοριστικά μέτρα, οι πρώτες ενδείξεις της 
επίδρασης της πανδημίας στη χρηματοοικο-
νομική κατάσταση των πιστωτικών ιδρυμάτων 
άρχισαν να αντικατοπτρίζονται στις πιο πρό-
σφατες εποπτικές αναφορές ημερομηνίας 30 
Σεπτεμβρίου 2020. Η πλήρης επίδραση της 
πανδημίας στον τραπεζικό τομέα αναμένεται 
να διαφανεί μετά τη λήξη των μέτρων στήρι-
ξης της οικονομίας.  
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2.2 Χρηματοοικονομική κατάσταση  
 
2.2.1 Ποιότητα δανειακού 
χαρτοφυλακίου 
 
Kατά τη διάρκεια του 2020, τα πιστωτικά ιδρύ-
ματα συνέχισαν τη διαδικασία απομόχλευσης 
κυρίως, μέσω της χρήσης μη οργανικών λύ-
σεων, η οποία περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, 
την πώληση ΜΕΧ αλλά και διαγραφών χρεών. 
Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, 
ο δείκτης ΜΕΧ προς το σύνολο των χορηγή-
σεων, υποχώρησε στο χαμηλότερο του σημείο 
μετά την οικονομική κρίση του 2013, στο 
19,1% στο τέλος Νοεμβρίου του 2020, από 
28% στο τέλος Δεκεμβρίου του 2019 (Διά-
γραμμα 2.1), σημειώνοντας μείωση της τάξης 
των €3,4 δισ. σε απόλυτους αριθμούς.  

O δείκτης κάλυψης των προβλέψεων για 
επισφαλείς χορηγήσεις ως προς το σύνολο των 
ΜΕΧ μειώθηκε στο 49% τον Νοέμβριο του 
2020, από 53,7% τον Δεκέμβριο του 2019, πα-
ραμένοντας όμως πάνω από τον μέσο ευρω-
παϊκό όρο (46,6% τον Σεπτέμβριο του 2020). 

Παρά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί, η Κύ-
προς εξακολουθεί να έχει ένα από τα υψηλό-
τερα ποσοστά ΜΕΧ στη ζώνη του ευρώ. Τα πι-
στωτικά ιδρύματα καλούνται να επιταχύνουν 
τις προσπάθειές τους για μείωση των ΜΕΧ ενώ 
ταυτόχρονα να διαχειριστούν τις επιπτώσεις 
της πανδημίας στην πιστοληπτική ικανότητα 
των δανειοληπτών. Συνεπώς, τα πιστωτικά ιδρύ-
ματα θα πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές 
τους για διαχείριση των ΜΕΧ και να συνεχίσουν 
να προσφέρουν βιώσιμες λύσεις σε όσους βιώ-
σιμους και συνεργάσιμους δανειολήπτες έχουν 
πληγεί προσωρινά από την πανδημία. 

Μέχρι στιγμής, τα μέτρα στήριξης που υιο-
θετήθηκαν από την Κυπριακή Δημοκρατία 
υποβοήθησαν στην άμβλυνση των επιπτώ-
σεων της πανδημίας στην κυπριακή οικονομία 
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και εν τέλει, στον τραπεζικό τομέα. Ωστόσο, 
με τη λήξη της αρχικής αναστολής της απο-
πληρωμής δόσεων δανείων στις 31 Δεκεμ-
βρίου 2020, αναμένεται αύξηση στις MEX των 
νοικοκυριών και των μη χρηματοοικονομικών 
επιχειρήσεων, ειδικά όσων επηρεάστηκαν ιδι-
αίτερα αρνητικά από την πανδημία. Εντούτοις, 
η αύξηση των ΜΕΧ δύναται να περιοριστεί με 
τη σωστή και γρήγορη χρήση του εργαλείου 
αναδιάρθρωσης η ΚΤΚ εξέδωσε στις 18 Μαρ-
τίου 2020 σύσταση προς τα πιστωτικά ιδρύ-
ματα να προχωρήσουν με αναδιαρθρώσεις 
υφιστάμενων χορηγήσεων συνεπών δανειολη-
πτών και άλλων πιστωτικών διευκολύνσεων. Η 
απότομη συρρίκνωση που παρατηρείται στην 
οικονομική δραστηριότητα και η συνεπακό-
λουθη μείωση των εισοδημάτων του ιδιωτικού, 
μη χρηματοοικονομικού τομέα δυσχεραίνει 
την ικανότητα αποπληρωμής των χορηγήσεων 
των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων και αυ-
ξάνει τον πιστωτικό κίνδυνο στους ισολογι-
σμούς των πιστωτικών ιδρυμάτων.  

Σημειώνεται ότι, η συγκέντρωση του δανει-
ακού χαρτοφυλακίου του τραπεζικού τομέα 
στους τομείς που πλήττονται περισσότερο από 
την πανδημία είναι μεγάλη, με την έκθεση των 
πιστωτικών ιδρυμάτων να ανέρχεται στο 62,3% 
στις 30 Σεπτεμβρίου του 2020 (Διάγραμμα 
2.2). Οι σημαντικότερες συγκεντρώσεις είναι 
στους τομείς του χονδρικού και λιανικού εμπο -
ρίου, της μεταποίησης και των υπηρεσιών πα-
ροχής καταλύματος και εστίασης. 

Παράλληλα, σημαντική συγκέντρωση του 
τραπεζικού τομέα παρατηρείται στους κλά-
δους κατασκευών και διαχείρισης ακίνητης 
περιουσίας, οι οποίοι είχαν μεγάλο ποσοστό 
συμμετοχής στο σχέδιο αναστολής δόσεων 
(βλέπε Πλαίσιο 1, σελ. 42). Γενικότερα, η με-
γάλη έκθεση του τραπεζικού τομέα στον το-
μέα των ακινήτων (βλ. Ενότητα 1.3.1, σελ. 21), 
τόσο μέσω χορηγήσεων σε επιχειρήσεις που 
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Πλαίσιο 1: Σχέδιο αναστολής δόσεων: 
Ανάλυση και αξιολόγηση 

 
Η αναστολή της υποχρέωσης καταβολής 
δόσεων δανείων έχει προσφέρει μια ση-
μαντική ανάσα σε μερίδα συνεπών δανει-
οληπτών εν μέσω της οικονομικής κρίσης 
που προκλήθηκε από την πανδημία. Σύμ-
φωνα με τα στοιχεία της ΚΤΚ, περίπου 56 
χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις υπέ-
βαλαν αίτηση αναστολής δόσεων με σχε-
δόν όλους τους αιτητές να εγκρίνονται (πο-
σοστό έγκρισης: 97,5%)20. Το σχέδιο 
παρείχε σημαντική ανάπαυλα στην απο-
πληρωμή χρέους περίπου 44 χιλιάδων νοι-
κοκυριών και 6 χιλιάδων επιχειρήσεων, πε-
ριορίζοντας τις πτωχεύσεις επιχειρήσεων 
και βοηθώντας τα νοικοκυριά που βίωσαν 
μειωμένα εισοδήματα.  

Σύμφωνα με στοιχεία της ΚΤΚ που υπο-
βλήθηκαν από τα αδειοδοτημένα πιστω-
τικά ιδρύματα, τα δάνεια σε καθεστώς ανα-
στολής δόσεων ανέρχονταν στα €11,7 δισ. 
το Νοέμβριο του 2020, αντιστοιχώντας στο 
40% του συνολικού ποσού χορηγήσεων 
στο τραπεζικό σύστημα.  Η συντριπτική 
πλειοψηφία αφορούσε εξυπηρετούμενες 
χορηγήσεις ύψους €11 δισ., αντιπροσω-
πεύοντας το 47% των συνολικών εξυπηρε-
τούμενων χορηγήσεων του τραπεζικού συ-
στήματος (Διάγραμμα A1). 

Συγκεκριμένα, τα δάνεια προς νοικοκυ-
ριά που βρίσκονταν σε καθεστώς αναστο-
λής δόσεων ανέρχονταν σε €4,3 δισ., εκ 
των οποίων €4,1 δισ. αφορούσαν εξυπη-
ρετούμενες χορηγήσεις. Παράλληλα, τα 
δάνεια προς μη χρηματοοικονομικές επι-
χειρήσεις που βρίσκονταν σε καθεστώς 
αναστολής δόσεων ανέρχονταν σε €6,9 
δισ., εκ των οποίων €6,5 δισ. αφορούσαν 

εξυπηρετούμενες χορηγήσεις. Όσον αφο -
ρά την κατανομή των δανείων σε καθε-
στώς αναστολής δόσεων των μη χρημα-
τοοικονομικών επιχειρήσεων, 27% 
αφορούσε τον κλάδο εστίασης και παρο-
χής καταλύματος, το 18% τον κλάδο δια-
χείρισης ακίνητης περιουσίας, ενώ ακο-
λουθούν ο κατασκευαστικός κλάδος (17%) 
και το χονδρικό και λιανικό εμπόριο (15%) 
(Διάγραμμα A2, σελ. 43). 

Η απορρόφηση του σχεδίου αναστο-
λής πληρωμών από μεγάλη μερίδα δανει-
οληπτών μπορεί να βοήθησε στη συγκρά-
τηση των οικονομικών επιπτώσεων της 
πανδημίας, δημιουργεί όμως ταυτόχρονα 
ανησυχίες σχετικά με τον ηθικό κίνδυνο 
αλλά και για μια πιθανή αύξηση των MEX 
μετά τη λήξη της αναστολής δόσεων, ιδι-
αίτερα στους τομείς που πλήγηκαν περισ-
σότερο από την πανδημία. Τονίζεται ότι 
το 82,4% των δανείων του κλάδου εστία-
σης και παροχής καταλύματος και το 
80,1% των δανείων των εταιρειών που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της τέ-
χνης,  της διασκέδασης και της ψυχαγω-
γίας βρίσκονταν  υπό καθεστώς αναστο-
λής δόσεων τον Νοέμβριο του 2020 
(Διάγραμμα A3, σελ. 43). 
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20. Η ανάλυση βασίζεται στις χορηγήσεις υπό καθεστώς αναστολής δόσεων βάσει του Διατάγματος και του αναθεωρημένου Δια-
τάγματος που εκδόθηκε στις 7 Μαΐου 2020.
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Επιπρόσθετα, το γεγονός ότι το 27% 
των εξυπηρετούμενων δανείων που βρί-
σκονται σε καθεστώς αναστολής δόσεων 
ανήκει στην κατηγορία με σημαντική αύ-
ξηση του πιστωτικού κινδύνου βάσει του 
Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 9, ενισχύει περαιτέρω 
τις ανησυχίες για την ποιότητα του δανει-
ακού χαρτοφυλακίου του τραπεζικού συ-
στήματος, σε περίπτωση που η οικονομία 
δεν ανακάμψει σύντομα. Ταυτόχρονα, η 
περιορισμένη κάλυψη των συγκεκριμένων 
δανείων με προβλέψεις, σηματοδοτεί εν-
δεχόμενες μελλοντικές ανάγκες για πρό-
σθετες προβλέψεις. Συγκεκριμένα, στις 30 
Σεπτεμβρίου του 2020, ο δείκτης κάλυψης 
προβλέψεων για τις χορηγήσεις με σημαν-
τική αύξηση του πιστωτικού κινδύνου βά-
σει του ΔΠΧΑ 9 βρισκόταν στο 2,2% και 
συγκρίνεται αρνητικά με τον μέσο όρο των 
πιστωτικών ιδρυμάτων της ΕΕ ο οποίος 
βρισκόταν στο 4,1%.  

Δεδομένου ότι, η αναστολή δόσεων για 
τα περισσότερα νοικοκυριά και επιχειρή-
σεις έληξε τον Δεκέμβριο 2020,  η επι-
στροφή των δανειοληπτών στην αποπλη-
ρωμή των υποχρεώσεών τους είναι μία από 
τις βασικές μεταβλητές που θα καθορίσουν 
την ανθεκτικότητα του χρηματοοικονομι-

κού συστήματος στις επιπτώσεις της παν-
δημίας, ιδιαίτερα, μετά το δεύτερο κύμα 
της πανδημίας και την εφαρμογή επιπλέον 
υγειονομικών περιορισμών με σκοπό την 
αναχαίτηση της πανδημίας στις αρχές του 
2021. Σημειώνεται βέβαια, ότι δεν αναμέ-
νεται μεγάλη αύξηση στα ΜΕΧ από χορη-
γήσεις που βρίσκονται υπό καθεστώς ανα-
στολής δόσεων, ενώ η αθέτηση μικρού 
ποσοστού των εν λόγω χορηγήσεων ανα-
μένεται να είναι διαχειρίσιμη για το τραπε-
ζικό σύστημα, με βάση τα σημερινά επί-
πεδα των κεφαλαίων. 

Η συμμετοχή στο νέο σχέδιο αναστο-
λής αποπληρωμής δόσεων που ανακοινώ-
θηκε στις 9 Ιανουαρίου 2021, δεν αναμέ-
νεται να είναι σημαντική λόγω των 
αυστηρότερων κριτηρίων επιλεξιμότητας, 
αλλά και του μεγάλου ποσοστού συμμε-
τοχής στο πρώτο σχέδιο. 
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δραστηριοποιούνται στον κλάδο ή άλλων χο-
ρηγήσεων που εξασφαλίζονται με ακίνητη πε-
ριουσία, όσο και μέσω των ακινήτων που 
έχουν αποκτήσει τα πιστωτικά ιδρύματα μέσω 
της ανταλλαγής χρέους, καθιστούν τα πιστω-
τικά ιδρύματα ευάλωτα σε τυχόν αρνητικές 
εξελίξεις στον τομέα των ακινήτων.  

Παρά την πτωτική τάση που παρατηρείται 
στον δείκτη ΜΕΧ, η μικρή αύξηση του μεριδίου 
των εξυπηρετούμενων χορηγήσεων στη κατη-
γορία με σημαντική αύξηση του πιστωτικού κιν-
δύνου (Στάδιο 2) βάσει του Διεθνές Πρότυπου 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 9 (Διά-
γραμμα 2.3) που παρατηρήθηκε μέχρι και το 
τρίτο τρίμηνο του 2020, αποτελεί ένδειξη ως 
προς την πιθανή μελλοντική επιδείνωση της ποι-
ότητας του ενεργητικού του τραπεζικού τομέα.  

Τα μέτρα στήριξης της οικονομίας, τα οποία 
είχαν ως στόχο να περιορίσουν τις οικονομικές 
επιπτώσεις της πανδημίας, καλύπτουν σε μεγάλο 
βαθμό τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι δα-
νειολήπτες στην αποπληρωμή των υποχρεώσεών 
τους μέσω της αναστολής δόσεων και της προ-
σωρινής ενίσχυσης του εισοδήματός τους. Κατ’ 
επέκταση, σε συνδυασμό με το αβέβαιο μακρο-
οικονομικό περιβάλλον τα εν λόγω μέτρα, δυσχε-
ραίνουν την αξιολόγηση της χρηματοοικονομικής 
κατάστασης των δανειοληπτών από τα πιστωτικά 
ιδρύματα. Η γρήγορη αναγνώριση των μη βιώ-
σιμων δανειοληπτών, λαμβάνοντας επιπλέον 
υπόψη πιθανές δομικές αλλαγές στην οικονομία 
λόγω της πανδημίας,  είναι ζωτικής σημασίας ως 
προς την άμεση εκτίμηση του πιστωτικού κινδύ-
νου αλλά και την έγκαιρη αναγνώριση προβλέ-
ψεων από τα πιστωτικά ιδρύματα. 

 
 2.2.2 Έκθεση πιστωτικών ιδρυμάτων 
προς την κυβέρνηση της Κύπρου 
 
Εν μέσω της πανδημίας, τα αδειοδοτημένα πι-
στωτικά ιδρύματα αύξησαν την έκθεσή τους 
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προς το δημόσιο χρέος μέχρι τον Σεπτέμβριο 
του 2020.  

Οι ανανεωμένες αυτές ανησυχίες αντικατο-
πτρίζονται και στην Επισκόπηση Χρηματοοικο-
νομικής Σταθερότητας της ΕΚΤ (Νοέμβριος του 
2020) για αριθμό χωρών μελών της ζώνης του 
ευρώ. Η έκθεση των εγχώριων αδειοδοτημένων 
πιστωτικών ιδρυμάτων (ομόλογα και χορηγή-
σεις)  προς την κυβέρνηση της Κύπρου αντι-
στοιχεί στο 10,6% του ενεργητικού τους, ενι-
σχύοντας τις ανησυχίες ως προς τον δεσμό 
κυβέρνησης-τραπεζών, καθώς τυχόν ταυτό-
χρονη πραγμάτωση ευπαθειών στον μη χρη-
ματοοικονομικό ιδιωτικό τομέα και στην κυ-
πριακή κυβέρνηση, θα μπορούσε να δοκιμάσει 
τις αντοχές των κυπριακών πιστωτικών ιδρυ-
μάτων (Διάγραμμα 2.4). Εντούτοις, με βάση τα 
δεδομένα μέχρι και την τελευταία ημερομηνία 
ενημέρωσης της Έκθεσης, και με αμετάβλητα 
τα λοιπά δεδομένα, αναμένεται μείωση του πο-
σοστού ενεργητικού των πιστωτικών ιδρυμά-
των σε ομόλογα και χορηγήσεις της κυβέρνη-
σης μέχρι τα μέσα του 2022. 
 
2.2.3 Έσοδα και κερδοφορία 
 
H πανδημία βρήκε την κερδοφορία του τρα-
πεζικού τομέα να βρίσκεται υπό πίεση λόγω 
του παρατεταμένου περιβάλλοντος των πολύ 
χαμηλών επιτοκίων, του υψηλού επιπέδου 
των ΜΕΧ και των δομικών προβλημάτων που 
εκδηλώνονται μέσω των υψηλών λειτουργι-
κών εξόδων σε σχέση με τα λειτουργικά 
έσοδα του τομέα. Οι προοπτικές για την κερ-
δοφορία του τραπεζικού συστήματος παρα-
μένουν ένας πιθανός κίνδυνος λόγω της επι-
δείνωσης των μακροοικονομικών συνθηκών, 
των δυνητικά αυξημένων αναγκών για προ-
βλέψεις εν μέσω αυξανόμενου πιστωτικού 
κινδύνου, των περιορισμένων προοπτικών 
για νέο δανεισμό και των χαμηλών επιτοκίων. 
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Από την έναρξη της πανδημίας, η κερδο-
φορία του τραπεζικού συστήματος μειώθηκε 
απότομα λόγω των αυξανόμενων προβλέψεων, 
με τον δείκτη απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων 
να μειώνεται στο -1,5% τον Σεπτέμβριο του 
2020 από 8,1% τον Σεπτέμβριο του 2019 και 
3,4% τον Δεκέμβριο του 2019 (Διάγραμμα 2.5). 

Ταυτόχρονα, το παρατεταμένο περιβάλλον 
των πολύ χαμηλών και αρνητικών επιτοκίων, 
συνεχίζει να ασκεί σημαντική πίεση στην κερ-
δοφορία του τραπεζικού συστήματος. Συγκε-
κριμένα, η μείωση του καθαρού επιτοκιακού 
περιθωρίου λόγω της μείωσης στα δανειστικά 
επιτόκια σε συνάρτηση με τη γενικότερη 
ακαμψία που παρατηρείται στα καταθετικά 
επιτόκια, είναι ιδιαίτερα επιζήμια για τα πιστω-
τικά ιδρύματα της Κύπρου. Αυτό οφείλεται στα 
επιχειρηματικά μοντέλα των πιστωτικών ιδρυ-
μάτων που βασίζονται στα καθαρά έσοδα από 
τόκους. Στις 30 Σεπτεμβρίου του 2020, τα κα-
θαρά έσοδα από τόκους αντιπροσώπευαν το 
69,7% των συνολικών καθαρών λειτουργικών 
εσόδων του τραπεζικού τομέα και παράλληλα, 
το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο μειώθηκε 
περαιτέρω στο 1,8%, σε σύγκριση με 1,9% τον 
Σεπτέμβριο του 2019 (Διάγραμμα 2.6). 

Ο αντίκτυπος των χαμηλών επιτοκίων στην 
κερδοφορία των πιστωτικών ιδρυμάτων επι-
δεινώνεται και από την υπερβάλλουσα ρευ-
στότητα που υπάρχει στον τραπεζικό τομέα. 
Ο συνδυασμός του υπερχρεωμένου εγχώριου 
ιδιωτικού τομέα με την αβεβαιότητα ως προς 
τις επιπτώσεις της πανδημίας στην πιστολη-
πτική ικανότητα του μη χρηματοοικονομικού 
τομέα, περιορίζουν τη δυνατότητα βιώσιμου 
δανεισμού και υποχρεώνει τα πιστωτικά ιδρύ-
ματα να διατηρούν μεγάλο απόθεμα των κα-
ταθέσεών τους στην ΕΚΤ με αρνητικό επιτόκιο.  

Το παρατεταμένο περιβάλλον των πολύ χα-
μηλών και αρνητικών επιτοκίων, αναμένεται 
να συνεχιστεί για όσο καιρό χρειαστεί και του-
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λάχιστον μέχρι να ανακάμψουν οι προοπτικές 
για τον πληθωρισμό και να φτάσει σε αποδε-
κτά επίπεδα σύμφωνα με τα καθορισθέντα 
όρια της ΕΚΤ, ως και οι τελευταίες αποφάσεις 
νομισματικής πολιτικής της.  

Παράλληλα, η μη αποτελεσματική δομή 
κόστους των περισσότερων πιστωτικών ιδρυ-
μάτων εξακολουθεί να επηρεάζει αρνητικά 
την κερδοφορία τους. Συγκεκριμένα, στις 30 
Σεπτεμβρίου του 2020, ο δείκτης κόστους ως 
προς τα έσοδα του τραπεζικού τομέα μει-
ώθηκε στο 60,7% από 64,9% τον Σεπτέμβριο 
του 2019 (Διάγραμμα 2.7). Παρά τις προσπά-
θειες μείωσης του λειτουργικού κόστους, το 
μέγεθος του τραπεζικού τομέα παραμένει με-
γάλο σε σύγκριση με το μέγεθος της οικονο-
μίας της Κύπρου και το κόστος του προσωπι-
κού εξακολουθεί να απορροφά σημαντικό 
μέρος των λειτουργικών εσόδων των πιστω-
τικών ιδρυμάτων.  

Η πανδημία δεν αναμένεται να μειώσει την 
εξάρτηση των πιστωτικών ιδρυμάτων της Κύ-
πρου από το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο, 
ούτε αναμένεται να βελτιώσει τη λειτουργική 
τους αποδοτικότητα, καθώς πρόκειται πλέον 
για διαρθρωτικά χαρακτηριστικά του κυπρια-
κού τραπεζικού τομέα. Σημειώνεται ότι αυτά 
τα χαρακτηριστικά επιβαρύνουν σημαντικά 
την ικανότητα των κυπριακών πιστωτικών 
ιδρυμάτων της Κύπρου να απορροφήσουν δυ-
νητικές ζημιές και να συνεχίσουν να δανειοδο-
τούν την πραγματική οικονομία. Σημειώνεται 
ότι η πανδημία ανέδειξε την ανάγκη της επέν-
δυσης στην ψηφιοποίηση. Η αύξηση της χρή-
σης διαδικτυακών τραπεζικών μέσων αναμέ-
νεται ότι θα επιδράσει θετικά ώστε ο τομέας 
να γίνει αποδοτικότερος.   
 
2.2.4 Κεφαλαιακή επάρκεια 
 
Τα ρυθμιστικά μέτρα που θεσπίστηκαν τον 
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Ιούνιο του 2020 μέσω του Κανονισμού για τις 
κεφαλαιακές απαιτήσεις («Quick Fix»)21, κυ-
ρίως όσον αφορά τον συντελεστή στήριξης 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), πε-
ριόρισαν τον αντίκτυπο της πανδημίας στη 
κεφαλαιακή επάρκεια του τραπεζικού συστή-
ματος. Συγκεκριμένα, στις 30 Σεπτεμβρίου 
2020, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας κοι-
νών μετοχών κατηγορίας 1 (Common Equity 
Tier 1 – CET1) για το σύνολο του τραπεζικού 
τομέα ανήλθε στο 17,38%, σημειώνοντας αύ-
ξηση από το 16,55% που καταγράφηκε τον 
Σεπτέμβριο του 2019 και παραμένοντας στα-
θερός στα επίπεδα Δεκεμβρίου του 2019. Πα-
ράλληλα,  ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής 
επάρκειας ανήλθε στο 20,06%  στις 30 Σε-
πτεμβρίου του 2020, σε σύγκριση με 19,03% 
τον Σεπτέμβριο του 2019 και 19,95% τον Σε-
πτέμβριο του 2020 (Διάγραμμα 2.8). 

Παρόλο που τα εποπτικά κεφάλαια των πι-
στωτικών ιδρυμάτων ήταν σαφώς υψηλότερα 
από τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις του 
κάθε πιστωτικού ιδρύματος και μέχρι σήμερα 
τα πιστωτικά ιδρύματα φαίνεται να είναι αν-
θεκτικά, η διάρκεια και η έκταση της κρίσης 
θα καθορίσουν σε σημαντικό βαθμό τις επι-
πτώσεις της πανδημίας στη κεφαλαιακή επάρ-
κεια των πιστωτικών ιδρυμάτων. Τα εποπτικά 
μέτρα που λήφθηκαν από την ΚΤΚ και την ΕΚΤ, 
με στόχο την απάμβλυνση των επιπτώσεων 
της πανδημίας στα πιστωτικά ιδρύματα και 
στην οικονομία παρέχουν στα πιστωτικά ιδρύ-
ματα επιπλέον ευελιξία για την απορρόφηση 
δυνητικών ζημιών και για τη χρηματοδότηση 
των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων.  

Η διατήρηση της κεφαλαιακής επάρκειας 
στα προ πανδημίας επίπεδα, παρά τη χαλά-
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την υιοθέτηση του Κανονισμού για τις Κεφαλαιακές Απαιτήσεις (CRR). Πριν από αυτό, 
χρησιμοποιείται ο δείκτης βασικών κεφαλαίων της Κατηγορίας 1 ως προσέγγιση.

21. Περισσότερες πληροφορίες για την προσωρινή χαλάρωση 
των κανόνων προληπτικής εποπτείας για τα πιστωτικά ιδρύ-
ματα στην ΕΕ βρίσκονται στον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στην ιστοσελίδα https://www.europarl.eu-
ropa.eu/news/el/press-room/20200615IPR81234/covid-19-
chalarosi-ton-kanonon-gia-ti-daneiodotisi-noikokurion-kai-
epicheiriseon 
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ρωση των εποπτικών απαιτήσεων, καταδει-
κνύει την απροθυμία των πιστωτικών ιδρυμά-
των να χρησιμοποιήσουν τα κεφαλαιακά απο-
θέματά τους για την παροχή χορηγήσεων στην 
πραγματική οικονομία. Η απροθυμία αυτή αν-
τικατοπτρίζει την αβεβαιότητα των πιστωτι-
κών ιδρυμάτων αναφορικά με την πορεία της 
πανδημίας και τις επιπτώσεις στην ποιότητα 
του ενεργητικού και στην κερδοφορία τους, 
το χρονοδιάγραμμα της αναπλήρωσης των 
κεφαλαίων, τη σταδιακή εφαρμογή της Ελάχι-
στης Απαίτησης Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξι-
μων Υποχρεώσεων (MREL), τον κίνδυνο στιγ-
ματισμού από την αγορά, αλλά και σημαντικά 
διαρθρωτικά εμπόδια, όπως το υπέρμετρο 
χρέος του εγχώριου ιδιωτικού μη χρηματοοι-
κονομικού τομέα. 
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3.1 Συνολική αξιολόγηση και προοπτικές 
 
Ο ασφαλιστικός τομέας κατέγραψε θετικούς 
ρυθμούς ανάπτυξης, οι εταιρείες διατήρη-
σαν τη συνολική φερεγγυότητά τους, ενώ 
συνέχισαν να εξυπηρετούν τους πελάτες 
τους χωρίς διακοπή. Μετά την αρχική πτώση 
τον Μάρτιο του 2020, τα περιουσιακά στοι-
χεία επανήλθαν στα ίδια σχεδόν επίπεδα με 
τον Δεκέμβριο του 2019. Οι ισολογισμοί των 
Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτι-
κών Παροχών (ΙΕΣΠ) το 2020 δεν επηρεά-
στηκαν σε μεγάλο βαθμό από τις μεταβολές 
στις χρηματοοικονομικές αγορές, καθώς η 
επενδυτική πολιτική τους παραμένει συντη-
ρητική, με επενδύσεις χαμηλού ρίσκου.  

Συνολικά, παρά το ότι οι ασφαλιστικές εται-
ρείες και τα ΙΕΣΠ έχουν επηρεαστεί από την 
πανδημία, κρίνεται ότι ο αντίκτυπος θα είναι 
διαχειρίσιμος. Παρόλα αυτά, ο βαθμός αβε-
βαιότητας παραμένει υψηλός και θα πρέπει 
να υιοθετηθεί μια πιο μακροπρόθεσμη προ-
σέγγιση για την εκτίμησή των κινδύνων όσον 
αφορά τον αντίκτυπο της πανδημίας στους εν 
λόγω τομείς.  

Η ύπαρξη μεγάλου αριθμού ΙΕΣΠ, πολλά 
εκ των οποίων είναι πολύ μικρού μεγέθους 
καθορισμένων εισφορών, αποτελεί τροχο-
πέδη στην επίτευξη οικονομιών κλίμακας και 
επιδρά αρνητικά στην αποδοτικότητα και 
αποτελεσματικότητά τους. Το παρατεταμένο 
περιβάλλον των πολύ χαμηλών επιτοκίων συ-
νεχίζει να ασκεί πιέσεις στον τομέα των 
ασφαλιστικών εταιρειών και στον τομέα των 
ΙΕΣΠ,  αφού μειώνει τις αποδόσεις των επεν-
δύσεων και μεγαλώνει την πίεση για κάλυψη 
των υποχρεώσεών τους. 
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3. Ασφαλιστικός τομέας και τομέας ιδρυμάτων επαγγελματικών 
συνταξιοδοτικών παροχών (ΙΕΣΠ)



■    ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ  2020

51Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η  Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α  Τ Η Σ  Κ Υ Π Ρ Ο Υ

3.2 Ασφαλιστικός τομέας22 
 
Ο τομέας κατέγραψε ανοδική πορεία όσον 
αφορά την παραγωγή νέων ασφαλίστρων 
στον κλάδο ζωής για τους πρώτους εννέα μή-
νες του 2020. Το περιβάλλον των πολύ χαμη-
λών και αρνητικών επιτοκίων, σε συνδυασμό 
με τις πρόσφατες φορολογικές ρυθμίσεις που 
αύξησαν τη φοροαπαλλαγή επί του εισοδή-
ματος των ασφαλίστρων ζωής, ώθησαν τα νοι-
κοκυριά να επενδύσουν μέρος των αποταμι-
εύσεων τους σε ασφαλιστικά συμβόλαια ζωής. 
Συνεπώς, δεν αναμένεται οι ασφαλιστικές εται-
ρείες να αντιμετωπίσουν μειωμένες ταμειακές 
εισροές στο εγγύς τουλάχιστον μέλλον ως 
αποτέλεσμα της κρίσης. 

Ο μέσος δείκτης φερεγγυότητας παρέ-
μεινε υγιής, με τις πλείστες ασφαλιστικές 
εταιρείες να βρίσκονται αρκετά πιο πάνω 
από το απαιτούμενο εποπτικό όριο του 
100%, αναδεικνύοντας την κεφαλαιακή ευ-
ρωστία του τομέα. Στο πλαίσιο της ανάγκης 
διασφάλισης της κεφαλαιακής επάρκειας του 
ασφαλιστικού τομέα για την υγιή συνέχιση 
των ασφαλιστικών υπηρεσιών και την προ-
στασία των ασφαλισμένων, ο Έφορος Ασφα-
λίσεων ανακοίνωσε σειρά μέτρων προς τις 
ασφαλιστικές εταιρείες που βρίσκονται υπό 
την εποπτεία της, πολλές φορές σε συνεν-
νόηση και με την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλί-
σεων και Επαγγελματικών Συντάξεων23. 

Όσον αφορά τον λειτουργικό κίνδυνο, οι 
ασφαλιστικές εταιρείες αντιμετώπισαν απο-
τελεσματικά τις προκλήσεις που συνδέονται 
με την επιχειρησιακή τους συνέχεια, διατη-
ρώντας την απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών 

22. Η αξιολόγηση του τομέα, βασίστηκε σε στοιχεία από τα 
τριμηνιαία ποσοτικά υποδείγματα (Quantitative Reporting 
Templates - QRTs) μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου του 2020. 

23. Περισσότερες πληροφορίες για τα μέτρα στήριξης καθώς 
και τις αποφάσεις, που λήφθηκαν για την αντιμετώπιση 
των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 παρουσιάζονται 
εκτενώς στη Θεματική μελέτη της ΚΤΚ , Μάρτιος 2021. 
https://www.centralbank.cy/images/media/pdf_el/FSD-Oc-
casional-paper-on-measures-re-COVID-19.pdf 
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προς τους πελάτες τους. Ο κίνδυνος αγοράς 
που σχετίζεται με το επενδυτικό τους χαρ-
τοφυλάκιο, μετά από μια περίοδο αυξημένης 
μεταβλητότητας τον Μάρτιο του 2020, εμ-
φάνισε σημάδια σταθεροποίησης.  

Περαιτέρω, τα τελευταία έτη, η εγχώρια 
ασφαλιστική αγορά κατέγραψε υψηλούς ρυθ-
μούς ανάπτυξης. Η αξιοπιστία του κλάδου συ-
νέχισε να ενισχύεται, λόγω του αυστηρού κα-
νονιστικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία 
του. Συγκεκριμένα, η Οδηγία Φερεγγυότητα ΙΙ 
της ΕΕ, έχει ενισχύσει το σύστημα διακυβέρ-
νησης και διαχείρισης κινδύνων, τον εσωτε-
ρικό έλεγχο και την κανονιστική συμμόρφωση 
των ασφαλιστικών εταιρειών.  

Ωστόσο, παρά τη σταδιακή ανάκαμψη 
που παρατηρείται στις χρηματαγορές και τις 
τελευταίες ελπιδοφόρες εξελίξεις σε ό,τι 
αφορά τη διαθεσιμότητα εμβολίου, υπάρχει 
πάντοτε η πιθανότητα οι ασφαλιστικές εται-
ρείες να βρεθούν αντιμέτωπες με δυσκολό-
τερες συνθήκες στο μέλλον όσον αφορά την 
ανταπόκρισή τους στις απαιτητικές συνθήκες 
της αγοράς. Το παρατεταμένο περιβάλλον 
των πολύ χαμηλών και αρνητικών επιτοκίων, 
συνεχίζει να επηρεάζει την επενδυτική τους 
πολιτική και παραμένει πρόκληση για τις 
ασφαλιστικές εταιρείες αφού συνεχίζει να 
ασκεί πιέσεις στην κερδοφορία και στη φε-
ρεγγυότητά τους, οδηγώντας τις αποδόσεις 
των επενδύσεων σε ακόμη πιο χαμηλά επί-
πεδα και ενισχύοντας συνεχώς την πίεση για 
κάλυψη των υποχρεώσεών τους. Παράλληλα, 
το εν λόγω περιβάλλον μπορεί να οδηγήσει 
σε στρατηγικές αναζήτησης αποδόσεων 
(‘search for yield’), με αποτέλεσμα την αύξηση 
της πιθανότητας εκτεταμένης ανάληψης κιν-
δύνων μέσα από επενδύσεις σε μη εύκολα 
ρευστοποιήσιμα ή λιγότερο ασφαλή περιου-
σιακά στοιχεία. Ταυτόχρονα, σε περίπτωση 
που οι επιπτώσεις της κρίσης σε νοικοκυριά 
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και επιχειρήσεις είναι μεγαλύτερες από τις 
αναμενόμενες, δύναται να καταγραφεί αύ-
ξηση στις εξαγορές και μείωση στα νέα συμ-
βόλαια, επηρεάζοντας περαιτέρω την κερδο-
φορία των ασφαλιστικών εταιρειών.  

Είναι σημαντικό οι ασφαλιστικές εταιρείες 
να διατηρήσουν την κεφαλαιακή τους ευρω-
στία για να μπορέσουν να διασφαλίσουν την 
προστασία των ασφαλισμένων, ενώ απαιτείται 
να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στην 
παρακολούθηση και στην εκτίμηση των επι-
πτώσεων από την κρίση. Ενώ οι ασφαλιστικές 
εταιρείες, ακολουθώντας τις συστάσεις του 
Εφόρου Ασφαλίσεων, ανέστειλαν προσωρινά 
τις διανομές μερισμάτων για το έτος 2020, κα-
θώς ο βαθμός αβεβαιότητας παραμένει υψη-
λός, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή ώστε να 
περιορίσουν την οποιαδήποτε διανομή μερι-
σμάτων, επαναγορά κοινών μετοχών ή κατα-
βολή μεταβλητών αμοιβών. 

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο ασφα-
λιστικός τομέας, δύναται ωστόσο να μετατρα-
πούν σε ευκαιρίες για περαιτέρω ανάπτυξη 
και εξέλιξη, καθώς και σε αύξηση της αποδο-
τικότητας και της ποιότητας των παρεχόμε-
νων υπηρεσιών. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί 
μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού, του 
εκσυγχρονισμού των εσωτερικών τους διαδι-
κασιών, την παροχή πιο στοχευμένων προ-
ϊόντων, την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών 
και την αναβάθμιση των υποδομών και των 
συστημάτων πληροφορικής. Η αξιοποίηση 
των νέων τεχνολογιών, δημιουργεί τις συνθή-
κες για ακριβέστερη εκτίμηση των κινδύνων 
που αναλαμβάνουν οι ασφαλιστικές εταιρείες, 
περιορίζει τις ασφαλιστικές απάτες και θα επι-
τρέψει στις ασφαλιστικές εταιρείες να προ-
σφέρουν καλύτερη εξυπηρέτηση στους πε-
λάτες τους, με νέα εξατομικευμένα και 
καινοτόμα προϊόντα, τάση η οποία αναμένεται 
να συνεχιστεί και να ενταθεί στο μέλλον.  
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Συνεπώς, όσον αφορά την αρχική εκτί-
μηση για τον αντίκτυπο της πανδημίας στις 
ασφαλιστικές εταιρείες της Κύπρου, φαίνεται 
να είναι περιορισμένος και σημειώνεται η αν-
θεκτικότητα που έχουν επιδείξει, σε ένα ιδι-
αίτερα δυσμενές περιβάλλον.   
 
3.2.1 Χρηματοοικονομική κατάσταση 
και φερεγγυότητα 
 
Ενεργητικό και επενδύσεις 
 
Με βάση τα στοιχεία μέχρι το τέλος Σεπτεμ-
βρίου του 2020, τα περιουσιακά στοιχεία των 
34 ασφαλιστικών εταιρειών της Κύπρου, μετά 
την πτώση που καταγράφηκε τον Μάρτιο του 
2020, επανήλθαν σχεδόν στα ίδια επίπεδα 
(€4,08 δισ.) με το αντίστοιχο ποσό κατά το τέ-
λος του 2019 (€4,09 δισ.). Τα στοιχεία ενεργη-
τικού υπερκάλυπταν τις υποχρεώσεις των 
ασφαλιστικών εταιρειών (€2,6 δισ.) κατά €1,4 
δισ. τον Σεπτέμβριο του 2020, ποσό το οποίο 
είναι αρκετά μεγαλύτερο από τις ελάχιστες κε-
φαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας (Sol-
vency Capital Requirement – SCR24) που απαι-
τούνται δυνάμει της Οδηγίας Φερεγγυότητα 
ΙΙ της ΕΕ, οι οποίες κατά την συγκεκριμένη ημε-
ρομηνία, ήταν €464 εκατ.. H κατανομή του συ-
νόλου των στοιχείων ενεργητικού και παθητι-
κού των ασφαλιστικών εταιρειών, παρατίθεται 
στο Διάγραμμα 3.1. 

Τα στοιχεία ενεργητικού των ασφαλιστικών 
εταιρειών, εξαιρουμένων των επενδυτικών τα-
μείων τύπου ‘unit-linked’25, αυξήθηκαν σημαν-
τικά και ανήλθαν στα €2,7 δισ. τον Σεπτέμβριο 
του 2020. Τα στοιχεία ήταν κατανεμημένα ως 
εξής: ομόλογα (31% του ενεργητικού, εκ των 

24. SCR - Το ύψος των κεφαλαίων που υποχρεούνται να κατέ-
χουν οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές εταιρείες, σύμ-
φωνα με την οδηγία Solvency II της EE, προκειμένου με 
επίπεδο εμπιστοσύνης 99,5% θα μπορούσαν να επιβιώσουν 
τις πιο ακραίες αναμενόμενες απώλειες κατά τη διάρκεια 
ενός έτους. 

25. Όπου οι ασφαλιζόμενοι αναλαμβάνουν τον επενδυτικό κίν-
δυνο.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.1 Ισολογισμός Φερεγγυότητας ΙΙ 
(30 Σεπτεμβρίου 2020, € χιλιάδες)

Πηγή: Υπηρεσία Ελέγχου Αφαλιστικών Εταιρειών (ΥΕΑΕ), υπολογισμοί ΚΤΚ.
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οποίων τα 21% αφορούσαν εταιρικά ομόλογα 
και τα 10% αφορούσαν κρατικά ομόλογα26), 
τα οποία αποτελούν τη μεγαλύτερη ενιαία συ-
νιστώσα της κατηγορίας ενεργητικού, κατα-
δεικνύοντας τη σημασία των ασφαλιστικών 
εταιρειών στην παροχή χρηματοδότησης, 
τόσο προς τις κυβερνήσεις όσο και προς τις 
επιχειρήσεις, επενδύσεις σε συλλογικά επεν-
δυτικά ταμεία (24% του ενεργητικού) και επεν-
δύσεις σε ακίνητα (10,3% του ενεργητικού) 
(Διάγραμμα 3.2).  

Τα τελευταία έτη, παρατηρείται σημαντική 
αύξηση των επενδύσεων σε συλλογικά επεν-
δυτικά ταμεία, λόγω των συγκριτικά υψηλό-
τερων αποδόσεων που αποφέρουν,  σε σύγ-
κριση με άλλα στοιχεία ενεργητικού. Η 
διασπορά των επενδύσεων των ασφαλιστικών 
εταιρειών είναι ζωτικής σημασίας στο πλαίσιο 
της Οδηγίας Φερεγγυότητα II της ΕΕ, λόγω της 
υψηλής κεφαλαιακής επιβάρυνσης που θα 
απαιτείται σε περίπτωση μη ευρείας διασπο-
ράς των επενδύσεων. 

Πέραν των πιο πάνω επενδύσεων, οι ασφα-
λιστικές εταιρείες είχαν υπό τη διαχείρισή τους 
στοιχεία ενεργητικού ύψους €1,4 δισ. τον Σε-
πτέμβριο του 2020, που ανήκουν σε ταμεία τύ-
που ‘unit-linked’.  
 
Παραγωγή ασφαλίστρων και απαιτήσεις  
 
Όσον αφορά την παραγωγή μεικτών ασφαλί-
στρων κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 
2020, σημαντική βελτίωση παρουσιάζουν τα 
μεγέθη του κλάδου ζωής. Πιο συγκεκριμένα, 
το σύνολο των μεικτών ασφαλίστρων στον 
κλάδο ζωής σημείωσε ετήσια αύξηση 4,4% 
φθάνοντας στα €283,3 εκατ. έναντι €271,5 
εκατ. τους πρώτους εννέα μήνες του 2019 
(Διάγραμμα 3.3). Νέες φορολογικές ρυθμίσεις 
που αύξησαν τη φοροαπαλλαγή επί του εισο-
δήματος, σε συνδυασμό με τα μηδενικά επι-

26. Στα εν λόγω ποσά και ποσοστά δεν περιλαμβάνονται τα 
ομόλογα που ανήκουν σε συλλογικά επενδυτικά ταμεία.
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Σεπτ. 2020

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.2 Κατανομή στοιχείων ενεργητικού(1) 
(%)

Πηγή: Υπηρεσία Ελέγχου Αφαλιστικών Εταιρειών (ΥΕΑΕ), υπολογισμοί ΚΤΚ. 
(1) Αφορά τις επενδύσεις όπου ο ασφαλιστής αναλαμβάνει τον επενδυτικό κίνδυνο (δεν 
περιλαμβάνει τις επενδύσεις των ταμείων των ασφαλιζομένων τύπου unit linked).

-5

0

5

10

15

20

0

200

400

600

800

1.000

1.200

μεικτά γενικού κλάδουμεικτά κλάδου ζωής
μεικτά (ετήσια μεταβολή, %) 
κλάδου ζωής (δεξιά κλίμακα)

μεικτά (ετήσια μεταβολή, %) 
γενικού κλάδου (δεξιά κλίμακα)

Δεκ.
2016

Δεκ.
2017

Δεκ.
2018

Δεκ.
2019

Σεπτ.
2020
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Πηγή: Υπηρεσία Ελέγχου Αφαλιστικών Εταιρειών (ΥΕΑΕ), υπολογισμοί ΚΤΚ. 
Σημείωση: Τα στοιχεία για το 2020 αφορούν την παραγωγή εννέα μηνών (Ιανουάριος-
Σεπτέμβριος 2020).
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τόκια στις καταθέσεις, ώθησαν τα νοικοκυριά 
στην επιλογή νέων ασφαλιστικών προϊόντων.  

Στον γενικό κλάδο27, η μείωση που καταγρά-
φηκε στα συνολικά μεικτά εγγεγραμμένα ασφά-
λιστρα κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 
2020 έφθασε το 2,2%, σε σύγκριση με μείωση 
4,5% κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Η 
μείωση προήλθε εξ ολοκλήρου από την παρα-
γωγή ασφαλίστρων εκτός Κύπρου, ενώ η πα-
ραγωγή εντός Κύπρου σημείωσε αύξηση. 

Όσον αφορά τις απαιτήσεις κατά τους πρώ-
τους εννέα μήνες του 2020, δεν παρατηρή-
θηκε αύξηση στις εξαγορές και στις αποζη-
μιώσεις, σε σύγκριση με την αντίστοιχη 
περίοδο του 2019. Για τον γενικό κλάδο, ο μει-
κτός δείκτης απαιτήσεων28 συνέχισε να μει-
ώνεται, από 51% για ολόκληρο το 2019, σε 
40% κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2020, 
ενώ παρατηρήθηκε μείωση της συχνότητας 
ζημιών στον κλάδο οχημάτων, λόγω του πε-
ριορισμού για κάποια περίοδο στις διακινήσεις 
των πολιτών. Στον κλάδο ζωής, ο μεικτός δεί-
κτης απαιτήσεων παρέμεινε σταθερός στο 
67% για τους πρώτους εννέα μήνες του 2020 
σε σύγκριση με το 2019. 
 
Κεφαλαιακή επάρκεια 
 
Στο τέλος Σεπτεμβρίου του 2020, ο μέσος όρος 
του δείκτη φερεγγυότητας  (solvency ratio)29 
παρέμεινε υγιής, και αυξήθηκε στο 308% από 
293% τον Δεκέμβριο του 2019 (Διάγραμμα 
3.4), διασφαλίζοντας ότι οι ασφαλιστικές εται-
ρείες μπορούν να συνεχίσουν να υποστηρί-
ζουν τους πελάτες τους και την πραγματική οι-
κονομία χωρίς διακοπή στις εργασίες τους.  
 

27. Συμπεριλαμβανομένων των ασφαλίστρων Ατυχημάτων και 
Υγείας των εταιρειών του κλάδου ζωής. 

28. Απεικονίζει τη σχέση των απαιτήσεων που επισυνέβησαν 
προς τα μεικτά δεδουλευμένα ασφάλιστρα. 

29. Με βάση την Οδηγία Φερεγγυότητα ΙΙ της ΕΕ, ισούται με τα 
διαθέσιμα στοιχεία ενεργητικού προς την κεφαλαιακή απαί-
τηση φερεγγυότητας (Solvency Capital Requirement, SCR) 
που πρέπει να κατέχει μια εταιρεία. 
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Πηγή: Υπηρεσία Ελέγχου Αφαλιστικών Εταιρειών (ΥΕΑΕ), υπολογισμοί ΚΤΚ.
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3.3 Τομέας ιδρυμάτων επαγγελματικών 
συνταξιοδοτικών παροχών (ΙΕΣΠ) 
 
Τα ΙΕΣΠ στην Κύπρο αντιμετωπίζουν μεγάλες 
προκλήσεις. Η ύπαρξη μεγάλου αριθμού ΙΕΣΠ, 
πολλά εκ των οποίων είναι πολύ μικρού με-
γέθους ΙΕΣΠ καθορισμένων εισφορών, απο-
τελεί τροχοπέδη στην επίτευξη οικονομιών 
κλίμακας και επιδρά αρνητικά στην αποδοτι-
κότητα και αποτελεσματικότητά τους.  

Ιστορικά, πολλοί οργανισμοί και εργοδότες 
στην Κύπρο, ανεξαρτήτως μεγέθους, διατη-
ρούσαν το δικό τους ταμείο προνοίας προς 
όφελος των μελών, κάτι που είχε ως αποτέλε-
σμα την ύπαρξη πολλών μικρών ταμείων. Ως 
εκ τούτου, ο αριθμός των ταμείων προνοίας 
στην Κύπρο είναι σημαντικά υψηλός. Το κό-
στος συμμόρφωσης με την Οδηγία για τα ΙΕΣΠ 
(IORP II - Institutions for Occupational Retire-
ment Provision) της ΕΕ και τη νέα εναρμονι-
στική νομοθεσία στο εθνικό δίκαιο, αναμένε-
ται ότι θα δυσχεράνει περαιτέρω τη θέση των 
μικρών ταμείων, τα οποία θα πρέπει να αντε-
πεξέλθουν και να συμμορφωθούν με σημαν-
τικά νέα πρότυπα. Συνεπώς, αυτό έχει ωθήσει 
προς τη μείωση του αριθμού των ταμείων 
προνοίας. Ήδη επικρατεί η τάση για ενοποί-
ηση των μικρών ταμείων προνοίας κάτω από 
πολυ-επιχειρησιακά ταμεία προνοίας, όπου ο 
εργοδότης αντί να προχωρήσει στη σύσταση 
νέου ταμείου για το προσωπικό του, συμμε-
τέχει σε ένα ταμείο μαζί με άλλους εργοδότες. 
Η ένταξη τέτοιων ταμείων σε πολύ- επιχειρη-
σιακά ταμεία, δημιουργεί μεγαλύτερες οικο-
νομίες κλίμακας και ενισχύει την αποτελεσμα-
τικότητά τους, επιτρέποντας έτσι την 
προσφορά καλύτερης εξυπηρέτησης και χα-
μηλότερου κόστους διαχείρισης. Τα πολύ-επι-
χειρησιακά ταμεία είναι γενικά πιο εύρωστα, 
διαθέτουν καλύτερη επαγγελματική διαχεί-
ριση και αναμένεται να εξασφαλίζουν καλύ-
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τερες αποδόσεις για τα μέλη τους. Αναμένεται 
δε ότι θα είναι πιο αποτελεσματική η εποπτεία 
μικρότερου αριθμού ταμείων. 

Το παρατεταμένο περιβάλλον των πολύ 
χαμηλών και αρνητικών επιτοκίων συνεχίζει 
να ασκεί πιέσεις στον τομέα των ΙΕΣΠ, και πιο 
συγκεκριμένα στα ΙΕΣΠ καθορισμένων ωφε-
λημάτων, αφού οι μειωμένες αποδόσεις των 
επενδύσεων αυξάνουν τις συνταξιοδοτικές 
υποχρεώσεις, όπως αυτές υπολογίζονται από 
τους αναλογιστές των ΙΕΣΠ. Ως αποτέλεσμα, 
μειώνει την ικανότητα των ΙΕΣΠ καθορισμέ-
νων ωφελημάτων να εκπληρώσουν τις μελ-
λοντικές τους υποχρεώσεις προς τα μέλη και 
επιδεινώνει τη μακροπρόθεσμη οικονομική 
τους βιωσιμότητα. Πέραν του ότι τα έσοδα 
από τις επενδύσεις ακολουθούν πτωτική πο-
ρεία, καθώς τα επιτόκια επί των καταθέσεων 
και οι αποδόσεις των ομολόγων μειώνονται, 
ο κίνδυνος επανεπένδυσης με χαμηλότερες 
αποδόσεις όταν αποπληρωθούν τα ομόλογα 
και οι προθεσμιακές καταθέσεις λήξουν είναι 
ορατός. Ασφαλώς, λόγω του μακροπρόθε-
σμου χαρακτήρα των συνταξιοδοτικών υπο-
χρεώσεών τους, τα ΙΕΣΠ πιθανών να είναι σε 
θέση να αντεπεξέλθουν σε μεταβολές της 
αγοράς και να διατηρήσουν το χαρτοφυλάκιό 
τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από 
άλλους τύπους χρηματοοικονομικών ιδρυμά-
των. Περαιτέρω, οι ισολογισμοί τους δεν επη-
ρεάστηκαν σε μεγάλο βαθμό από τις μεταβο-
λές στις χρηματοοικονομικές αγορές, καθώς 
η επενδυτική τους πολιτική παραμένει συν-
τηρητική, με επενδύσεις χαμηλού ρίσκου. 
Συγκεκριμένα, η μέση κατανομή των ΙΕΣΠ σε 
μετρητά και ισοδύναμα μετρητών είναι αρ-
κετά υψηλή (περίπου στο 37% του ενεργητι-
κού τους στις 31 Μαρτίου του 2020). 

Τα ΙΕΣΠ έχουν μακροπρόθεσμο ορίζοντα 
και υποχρεώσεις ως εκ τούτου, το σημερινό 
περιβάλλον θα μπορούσε να προκαλέσει αλ-
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λαγή της επενδυτικής τους συμπεριφοράς με 
στροφή από κρατικά σε εταιρικά ομόλογα, με 
σκοπό την αναζήτηση υψηλότερων αποδό-
σεων (search for yield). 

Με δεδομένο ότι τα ΙΕΣΠ είναι σημαντικοί 
θεσμικοί επενδυτές, η επενδυτική τους συμ-
περιφορά μπορεί να έχει επιπτώσεις στη χρη-
ματοοικονομική σταθερότητα. Τα ΙΕΣΠ είναι 
απαραίτητα ως θεσμός στην παροχή επαρκούς 
συνταξιοδοτικής κάλυψης για του πολίτες και 
ως εκ τούτου, η βιωσιμότητά τους είναι υψί-
στης σημασίας προς διασφάλιση ενός αξιο-
πρεπούς επίπεδου διαβίωσης. Η μη διασφά-
λιση επαρκών συντάξεων μπορεί να έχει άμεση 
επίπτωση στα δημόσια οικονομικά, εφόσον το 
κράτος μπορεί να κληθεί να καλύψει το κενό. 

Τα επαγγελματικά συνταξιοδοτικά ταμεία, 
που εποπτεύονται προληπτικά από τον Έφορο 
Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών 
Παροχών, λειτουργούν ως ΙΕΣΠ στο πλαίσιο 
της νέας νομοθεσίας («Περί της Ίδρυσης, των 
Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ιδρυ-
μάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Πα-
ροχών Νόμος του 2020») που ψηφίστηκε στις 
10 Φεβρουαρίου 2020, με την οποία η Κύπρος 
εναρμονίστηκε με την Οδηγία της ΕΕ για τα 
ΙΕΣΠ, γνωστή ως IORP II. Η Οδηγία IORP ΙΙ έχει 
ως στόχο να εξασφαλίσει τη χρηστή διακυβέρ-
νηση των ταμείων, την παροχή ενημέρωσης 
στα μέλη των ταμείων καθώς και τη διαφάνεια 
και την ασφάλεια των επαγγελματικών συντα-
ξιοδοτικών παροχών. Έχει υιοθετηθεί μεταβα-
τική περίοδος μέχρι τρία χρόνια για την πλήρη 
συμμόρφωση με τις νέες πρόνοιες, ενώ οι νο-
μοθετικές και εποπτικές αλλαγές αναμένεται 
να αυξήσουν το κόστος λειτουργίας των ΙΕΣΠ. 

Η νέα νομοθεσία εισάγει σημαντικές νέες 
ρυθμίσεις και αυξημένες απαιτήσεις για τα 
συνταξιοδοτικά ταμεία και εκτιμάται ότι θα 
ωθήσει προς τη μείωση του αριθμού των τα-
μείων μέσω της μεταφοράς των μικρών σε 
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πολύ-επιχειρησιακά ταμεία, καθώς το κό-
στος συμμόρφωσης των μικρών ταμείων με 
τα νέα ευρωπαϊκά εποπτικά πρότυπα, είναι 
πολύ μεγάλο. 

Τα ΙΕΣΠ κατείχαν περιουσιακά στοιχεία 
ύψους €3,4 δισ. τον Σεπτέμβριο του 2020 και 
αντιπροσωπεύαν το 16% του ΑΕΠ, σε σύγ-
κριση με €3,5 δισ. τον Σεπτέμβριο του 2019. 
Η μέση κατανομή των ΙΕΣΠ σε μετρητά και 
ισοδύναμα μετρητών είναι αρκετά ψηλή, 
κοντά στο 32% στις 30 Σεπτεμβρίου του 2020, 
έχοντας μειωθεί από 39% στις 30 Σεπτεμ-
βρίου του 2019, και ως αποτέλεσμα δεν επη-
ρεάστηκαν σε μεγάλο βαθμό από την πτώση 
στις χρηματοοικονομικές αγορές.   

Τα πλείστα ΙΕΣΠ της Κύπρου λειτουργούν 
ως ταμεία καθορισμένων εισφορών (defined 
contribution schemes), δηλαδή ως ταμεία 
προνοίας, όπου τα ωφελήματα κατά τη συν-
ταξιοδότηση δεν είναι προκαθορισμένα, αλλά 
καθορίζονται ανάλογα με το μέγεθος και το 
σύνολο των εισφορών που έχουν καταβληθεί 
και τις αποδόσεις από τη διαχείριση των επεν-
δύσεων του κάθε ταμείου. Συνεπώς, τυχόν 
επενδυτικές απώλειες μπορεί να επηρεάσουν 
σε σημαντικό βαθμό το μελλοντικό συνταξιο-
δοτικό εισόδημα των μελών των ΙΕΣΠ και των 
δικαιούχων τους. Η διαχείρισή τους από ειδι-
κούς του κλάδου, είναι απόλυτα συνυφα-
σμένη με τη μεγιστοποίηση των ωφελημάτων 
και την ανάλογη ελαχιστοποίηση του κινδύ-
νου που αναλαμβάνουν τα ΙΕΣΠ. Η τυχόν μη 
ορθή διαχείριση των ταμείων, μπορεί να έχει 
ιδιαίτερα αρνητικά αποτελέσματα για την οι-
κονομία, αφού περιορίζει την αγοραστική δύ-
ναμη μίας μεγάλης ομάδας του πληθυσμού.
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Παράρτημα Ι: Αποφάσεις μακροπροληπτικής 
πολιτικής που αφορούν τη σταθερότητα του 

χρηματοοικονομικού συστήματος30 

30. Μια από τις βασικές αρμοδιότητες της ΚΤΚ, είναι η μακροπροληπτική επίβλεψη του χρηματοοικονομικού συστήματος, με 
απώτερο στόχο τη συμβολή στη διασφάλιση της σταθερότητας του χρηματοοικονομικού συστήματος. Χρηματοοικονομικό 
σύστημα σημαίνει όλα τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα, τις αγορές, τα προϊόντα και τις υποδομές των αγορών. Χρηματοοικο-
νομικό ίδρυμα σημαίνει οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα, χρηματοοικονομικό όμιλο ετερογενών δραστηριοτήτων, ίδρυμα 
πληρωμών, ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος, ασφαλιστική επιχείρηση, αντασφαλιστική επιχείρηση, ασφαλιστικό μεσολαβητή, 
ίδρυμα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών, επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (δηλ. ΚΕΠΕΥ) ή οργανισμό 
συλλογικών επενδύσεων ή άλλο ίδρυμα, επιχείρηση ή οντότητα με κύρια δραστηριότητα παρόμοιου χαρακτήρα που έχει συ-
σταθεί στη Δημοκρατία και έλαβε άδεια λειτουργίας από αρμόδια αρχή στη Δημοκρατία ή που λειτουργεί στη Δημοκρατία.   
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Η ΚΤΚ ακολουθεί μια ενεργή μακροπρολη-
πτική πολιτική. Πιο κάτω παρατίθενται οι 
αποφάσεις μακροπροληπτικής πολιτικής που 
έλαβε η ΚΤΚ από την 1η Ιανουαρίου 2020 
μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2021, που αφο-
ρούν τη βελτίωση της σταθερότητας του 
χρηματοοικονομικού συστήματος, καθώς και 
τα μακροπροληπτικά εργαλεία που έχει ενερ-
γοποιήσει. 
 
Η ΚΤΚ: 
1. Επανακαθόρισε στις 6 Απριλίου 2020 το 

κεφαλαιακό απόθεμα ασφαλείας O-SII για 
τα άλλα συστημικά σημαντικά πιστωτικά 
ιδρύματα που είχε τεθεί σε ισχύ την 1η  Ια-
νουαρίου 2019 και θα αυξηθεί σταδιακά 
μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2023. Σημειώνε-
ται ότι κατά τον καθορισμό του αποθέμα-
τος ασφαλείας O-SII, αποφασίστηκε επίσης 
η επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος της 
σταδιακής εισαγωγής του κατά 12 μήνες, 
απελευθερώνοντας από την 1η Ιανουα-
ρίου 2021 πρόσθετα κεφάλαια ύψους €90 
εκατ. περίπου, συμβάλλοντας στην περαι-
τέρω στήριξη των επιχειρήσεων και των 
νοικοκυριών για την αντιμετώπιση των οι-
κονομικών επιπτώσεων που προκαλεί η 
πανδημία και στη διασφάλιση της σταθε-
ρότητας του χρηματοοικονομικού συστή-
ματος. 

2. Επανακαθόρισε στις 24 Ιουλίου 2020 το κε-

φαλαιακό απόθεμα ασφαλείας O-SII για τις 
συστημικά σημαντικές ΚΕΠΕΥ που πρέπει 
να τηρείται από την 1η Νοεμβρίου 2020. 

3. Επανεξέτασε και καθόρισε ανά τρίμηνο το 
ποσοστό του αντικυκλικού κεφαλαιακού 
αποθέματος ασφαλείας στο 0% των σταθ-
μισμένων στοιχείων ενεργητικού του κάθε 
αδειοδοτημένου πιστωτικού ιδρύματος και 
ορισμένων ΚΕΠΕΥ. Η απόκλιση του δείκτη 
των τραπεζικών χορηγήσεων προς το ΑΕΠ 
της Κύπρου από τη μακροχρόνια τάση του, 
παρέμεινε και κατά το πρώτο εξάμηνο του 
2020 αρνητική. 

4. Αποφάσισε να μην εξαιρέσει τις μικρού και 
μεσαίου μεγέθους ΚΕΠΕΥ από την υποχρέ-
ωση τήρησης του ειδικού αντικυκλικού κε-
φαλαιακού αποθέματος ασφαλείας, λόγω 
του ότι με τη μη εξαίρεσή τους εξυπηρε-
τείται καλύτερα ο στόχος της διαφύλαξης 
της σταθερότητας του χρηματοοικονομι-
κού συστήματος ως συνόλου. 

5. Δυνάμει της Σύστασης ESRB/2015/1 του 
ΕΣΣΚ31 αναφορικά με την αναγνώριση και 
τον καθορισμό των ποσοστών αντικυκλι-
κών κεφαλαιακών αποθεμάτων ασφάλειας 
επί των ανοιγμάτων σε κάθε σημαντική 
τρίτη χώρα, προσδιόρισε τη Ρωσική Ομο-
σπονδία ως σημαντική χώρα εκτός του Ευ-
ρωπαϊκού  Οικονομικού Χώρου (material 
third country) για το τραπεζικό σύστημα 
της Κύπρου κατά το 2020.

31. Σύσταση του ΕΣΣΚ σχετικά με την αναγνώριση και τον καθορισμό των ποσοστών των αντικυκλικών κεφαλαιακών αποθεμάτων 
ασφαλείας επί των χρηματοδοτικών ανοιγμάτων σε τρίτες χώρες (ΕΣΣΚ/2015/1).
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Παράρτημα ΙΙ: Μακροπροληπτικά εργαλεία 
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Μακροπροληπτικό            Επίπεδο                                                                                             Σημειώσεις 
εργαλείο

Ποσό Δανείου προς 
Αξία (ΔπΑ) (Loan to 
Value, LTV) 
 
 
 
 
 
Δείκτης 
εξυπηρέτησης του 
χρέους προς το 
εισόδημα (Debt 
Service to Income 
ratio, DSTΙ) 
 
 
 
Αντικυκλικό 
κεφαλαιακό 
απόθεμα ασφαλείας, 
(Countercyclical 
Capital Buffer) 
 
 
 
 
Απόθεμα ασφαλείας 
Άλλων Συστημικά 
Σημαντικών 
Ιδρυμάτων  
(Other Systemically 
Important 
Institutions buffer 
(O-SII buffer)) 

Ύψους μέχρι 80% σε περίπτωση που η χορή-
γηση αφορά την ενυπόθηκη χρηματοδότηση 
της πρώτης κατοικίας για μόνιμη ιδιοκατοί-
κηση του δανειολήπτη. 
 
Ύψους μέχρι 70% για όλες τις άλλες περιπτώ-
σεις ενυπόθηκης χρηματοδότησης ακινήτων. 
 
Το ποσό εξυπηρέτησης του χρέους, δεν μπο-
ρεί να υπερβαίνει το 80% του καθαρού δια-
θέσιμου εισοδήματος του κάθε δανειολήπτη. 
 
Για χορηγήσεις σε ξένο νόμισμα, το ποσό εξυ-
πηρέτησης του χρέους δεν μπορεί να υπερ-
βαίνει το 65% του καθαρού εισοδήματος του 
κάθε δανειολήπτη. 
 
Ύψους 0% επί των σταθμισμένων στοιχείων 
ενεργητικού του κάθε αδειοδοτημένου πι-
στωτικού ιδρύματος και κάθε ΚΕΠΕΥ, η οποία 
παρέχει τις επενδυτικές υπηρεσίες διενέρ-
γειας συναλλαγών για ίδιο λογαριασμό ή ανα-
δοχής χρηματοοικονομικών μέσων ή/και 
διάθεσης χρηματοοικονομικών μέσων με δέ-
σμευση ανάληψης. 
 
Τράπεζα Κύπρου: 2,0% 
Ελληνική Τράπεζα: 1,5% 
RCB Bank Ltd: 1,0% 
Eurobank Cyprus: 1,0% 
Αlpha Bank Cyprus: 0,5% 
Astrobank Ltd: 0,5% 
 
Renaissance Securities (Cyprus): 2,0% 
BrokerCreditService (Cyprus) Ltd: 1,0% 
SIB (Cyprus) Ltd: 0,5% 
Etoro (Europe) Ltd: 0,5% 
Alfa Capital Holdings (Cyprus): 0,5% 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Καθορίζεται σε τριμηνιαία 
βάση, αναλύοντας μια 
σειρά δεικτών.  
 
Ο συντελεστής του απο-
θέματος τέθηκε για 
πρώτη φορά σε ισχύ την 
1η Ιανουαρίου 2016. 
 
Ετήσια επανεξέταση. 
Για τα πιστωτικά ιδρύ-
ματα, εφαρμόζεται στα-
διακή εισαγωγή της 
απαίτησης τήρησης του 
αποθέματος ασφαλείας 
O-SII από την 1η Ιανουα-
ρίου 2019 έως την 1η Ια-
νουαρίου 2023. 
 
Ετήσια επανεξέταση. 
Για τις ΚΕΠΕΥ, το αναθεω-
ρημένο απόθεμα ασφα-
λείας O-SII πρέπει να 
τηρείται από την 1η Νοεμ-
βρίου 2020.




