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 Έκθεση για το Χρέος των Νοικοκυριών και των Μη Χρηματοοικονομικών Επιχειρήσεων, Σεπτέμβριος 2016 

 

Σύνοψη 

 
Τα εγχώρια νοικοκυριά και οι μη 

χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις εξακολουθούν να 

είναι υπερχρεωμένες, αλλά τα πιο πρόσφατα 

στοιχεία υποδηλώνουν μια μείωση στα επίπεδα 

χρέους. Το χρέος του μη χρηματοοικονομικού 

ιδιωτικού τομέα έφθασε στο 354,2%1 του  ΑΕΠ στο 

τέλος Μαρτίου 2016, έχοντας σημειώσει πτώση από 

357,6% το προηγούμενο τρίμηνο.  Οι δείκτες χρέους 

των νοικοκυριών και των μη χρηματοοικονομικών 

επιχειρήσεων παρουσιάζουν σταδιακή πτώση στο 

127,3% και 226,9%2 του ΑΕΠ αντίστοιχα στο τέλος 

Μαρτίου 2016 σε σύγκριση με την αντίστοιχη 

περίοδο του προηγούμενου έτους. Οι τραπεζικές 

χορηγήσεις προς τον εγχώριο μη 

χρηματοοικονομικό ιδιωτικό τομέα μειώθηκαν στο 

επίπεδο του 243,1% του ΑΕΠ στο τέλος Μαρτίου 

2016 σε σύγκριση με 252,0% στο τέλος Μάρτιου 

2015. Επιπλέον, παρατηρείται μια σταθεροποίηση 

στην οικονομική θέση των νοικοκυριών και των μη 

χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων. 

 

Τα καθαρά χρηματοοικονομικά στοιχεία 

ενεργητικού (καθαρή αξία) των νοικοκυριών 

αυξήθηκαν στο 121,8% του ΑΕΠ το πρώτο τρίμηνο 

του 2016. Τα καθαρά χρηματοοικονομικά στοιχεία 

παθητικού των μη χρηματοοικονομικών 

επιχειρήσεων παρέμειναν υψηλά στο 221,9% του 

ΑΕΠ στο τέλος Μαρτίου του 2016, παρουσιάζοντας 

μικρή μείωση από το προηγούμενο τρίμηνο.  

 

                                                           
1 Με βάση τα μη ενοποιημένα στατιστικά στοιχεία. 

2Ο δείκτης του χρέους των μη χρηματοοικονομικών 

επιχειρήσεων προς το ΑΕΠ, ύψους 226,9% θα πρέπει να 

ερμηνευτεί με προσοχή. Αυτό το ποσοστό περιλαμβάνει το 

χρέος που σχετίζεται με Οντότητες Ειδικού Σκοπού (ΟΕΣ, 

Special Purpose Entities “SPEs”) (κυρίως πλοιοκτήτριες ΟΕΣ), οι 

οποίες ταξινομούνται ως κάτοικοι Κύπρου, παρά το γεγονός 

Στον τομέα των ακινήτων, οι τιμές συνέχισαν την 

πτωτική τους πορεία, ωστόσο, ο ρυθμός μείωσης 

επιβραδύνεται, αντικατοπτρίζοντας το γεγονός ότι 

οι τιμές σταθεροποιούνται  στο κατώτατό τους 

επίπεδο, καθώς υπάρχουν ενδείξεις εγχώριας 

ζήτησης και ζήτησης από το εξωτερικό, 

υποβοηθούμενης από τη μείωση των δανειστικών 

επιτοκίων.  

 

Κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, 

αναλήφθηκαν ουσιαστικά μέτρα πολιτικής στο 

πλαίσιο του προγράμματος οικονομικής 

προσαρμογής, γεγονός που αποδείχθηκε 

σημαντικός παράγοντας για το μετριασμό των 

επιπτώσεων του υψηλού επιπέδου του χρέους και 

των κινδύνων που αντιμετωπίζει ο 

χρηματοοικονομικός τομέας. Το ΑΕΠ για το 2016 

προβλέπεται να αυξηθεί κατά 2,7% σε σταθερές 

τιμές. Αυτό καταδεικνύει ότι η Κυπριακή οικονομία 

έχει πλέον εισέλθει σε πορεία σταδιακής 

ανάκαμψης μετά από τρία χρόνια συρρίκνωσης. 

 

Στον τραπεζικό τομέα, τα μη εξυπηρετούμενα 

δάνεια παραμένουν η μεγαλύτερη πρόκληση. 

Ωστόσο, η διαγραφή των απομειωμένων δανείων 

και η αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων 

δανείων είναι σε πλήρη ανάπτυξη. Οι Κυπριακές 

τράπεζες έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο όσον 

αφορά τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων 

δανειακών τους χαρτοφυλακίων, προκειμένου να 

αυξηθεί περαιτέρω ο ρυθμός των αναδιαρθρώσεων. 

ότι ένα μεγάλο μέρος των δραστηριοτήτων τους δεν έχουν 

σχέση με την εγχώρια δραστηριότητα. Αν εξαιρεθούν τα 

δάνεια των ΟΕΣ, το χρέος των μη χρηματοοικονομικών 

επιχειρήσεων μειώνεται σημαντικά στο 152,2% του ΑΕΠ τον 

Μάρτιο του 2016. Όλα τα στοιχεία στην Έκθεση (δηλαδή τα 

δάνεια και οι καταθέσεις του εγχώριου ιδιωτικού τομέα), 

περιλαμβάνουν τα στοιχεία που σχετίζονται με τις ΟΕΣ. 
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Οι πρόσφατες βελτιώσεις στα νομικά μέσα που 

διέπουν τις εκποιήσεις μπορεί να διευκολύνουν τις 

αναδιαρθρώσεις των δανείων. Αυτή η προσπάθεια 

συμπληρώνεται από ένα εκσυγχρονισμένο πλαίσιο 

αφερεγγυότητας, το οποίο αναμένεται να 

διευκολύνει περαιτέρω την αναδιάρθρωση των 

δανείων. Επιπλέον, η επιστροφή της χώρας σε 

μέτρια οικονομική ανάπτυξη από τις αρχές του 2015 

βοηθά επίσης τις προσπάθειες των τραπεζών στις 

αναδιαρθρώσεις των δανείων και μειώνει τον 

κίνδυνο της περαιτέρω αύξησης του επιπέδου των 

μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων. Οι μη 

εξυπηρετούμενες χορηγήσεις σε απόλυτους 

αριθμούς έφθασαν στο υψηλότερο σημείο τον 

Φεβρουάριο του 2015, και έχουν σημειώσει μείωση 

από τότε. Αυτό αναμένεται να βοηθήσει στο να 

απελευθερωθούν οικονομικοί πόροι στο τραπεζικό 

σύστημα για τη χρηματοδότηση της οικονομικής 

δραστηριότητας. Στο νομοθετικό πεδίο, η νέα 

νομοθεσία για την επίσπευση της μεταβίβασης των 

τίτλων ιδιοκτησίας, έχει ήδη τεθεί σε ισχύ. Επιπλέον, 

το νομοσχέδιο για την τιτλοποίηση δανείων από τις 

τράπεζες αναμένεται ότι θα τεθεί εντός του 

τρέχοντος έτους ενώπιον της Βουλής των 

Αντιπροσώπων για ψήφιση. 
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Έκθεση για το Χρέος των Νοικοκυριών και των Μη Χρηματοοικονομικών Επιχειρήσεων, Σεπτέμβριος 2016 

 

1. Εισαγωγή 

 

Η Έκθεση παρουσιάζει μια συνοπτική ανάλυση του 

επιπέδου του χρέους και της οικονομικής θέσης των 

κύριων δανειοληπτών του τραπεζικού συστήματος 

της Κύπρου – δηλαδή τον εγχώριο τομέα των 

νοικοκυριών και των μη χρηματοοικονομικών 

επιχειρήσεων. Η ανάλυση αυτή βασίζεται στα πιο 

πρόσφατα διαθέσιμα δεδομένα, από διάφορες 

πηγές, κυρίως από τα μηνιαία στοιχεία ισολογισμού 

που υποβάλλονται από τα Νομισματικά 

Χρηματοοικονομικά Ιδρύματα (ΝΧΙ) στην KTK και 

τους τριμηνιαίους χρηματοοικονομικούς 

λογαριασμούς.  Όσον αφορά τις συγκρίσεις με τη 

ζώνη του ευρώ, τα δεδομένα λαμβάνονται από τη 

Στατιστική Βάση Δεδομένων της ΕΚΤ (Statistical Data 

Warehouse, SDW) και από την Eurostat. 

2. Ανασκόπηση των εξελίξεων και προοπτικές του 

χρηματοοικονομικού τομέα  

 

Η ανάκαμψη της οικονομίας συνεχίζεται από τις 

αρχές του 2015, με τις τραπεζικές καταθέσεις των 

νοικοκυριών και των μη χρηματοοικονομικών 

επιχειρήσεων να παρουσιάζουν εισροές από τον 

Μάϊο του 2015, ενώ οι μη εξυπηρετούμενες 

χορηγήσεις σε απόλυτους αριθμούς έφτασαν στο 

υψηλότερό τους σημείο το Φεβρουάριο του 2015. 

Από τα τέλη του 2014, επίσης, παρατηρείται αύξηση 

στις νέες δανειακές συμβάσεις. Παρά την ανάκαμψη 

που παρατηρείται στην εγχώρια οικονομία, η 

συνολική αύξηση των δανείων εξακολουθεί να 

επηρεάζεται αρνητικά από τη συνεχή απομόχλευση 

στον ιδιωτικού τομέα και από τις προσπάθειες των 

τραπεζών να καθαρίσουν τους ισολογισμούς τους. 

Βασική προτεραιότητα στην ατζέντα των 

μεταρρυθμίσεων, είναι η αντιμετώπιση του υψηλού 

επιπέδου των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων στο 

τραπεζικό σύστημα και προς αυτή την κατεύθυνση 

έχουν ληφθεί μέτρα πολιτικής για τη μείωσή του. Το 
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υψηλό επίπεδο των μη εξυπηρετούμενων 

χορηγήσεων αντανακλά, μεταξύ άλλων, τη σοβαρή 

ύφεση των προηγουμένων ετών. Τα τελευταία 

διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι οι μη 

εξυπηρετούμενες χορηγήσεις μειώνονται. 

Παρατηρείται μια αύξηση στις αναδιαρθρώσεις των 

δανείων που αναμένεται να μειώσει περαιτέρω το 

επίπεδο των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων. 

Κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους, έχει τεθεί σε 

εφαρμογή ένα πλαίσιο αναδιάρθρωσης του χρέους 

και οι τράπεζες έχουν δημιουργήσει εσωτερικές 

μονάδες διαχείρισης των προβληματικών δανείων. 

Επιπρόσθετα, τον Απρίλιο του 2015 έχει ψηφιστεί 

νομοθεσία για τη διευκόλυνση των εκποιήσεων, η 

οποία συμπληρώθηκε με ένα νέο εκσυγχρονισμένο 

πλαίσιο αφερεγγυότητας. Το νέο νομοθετικό πλαίσιο 

που ρυθμίζει την αφερεγγυότητα, έχει σχεδιαστεί με 

στόχο να διευκολυνθεί η διαδικασία αναδιάρθρωσης 

των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων. 

Τον Απρίλιο του 2015, για σκοπούς καθοδήγησης στη 

διαδικασία αναδιάρθρωσης δανείων, η ΚΤΚ 

δημοσίευσε πλαίσιο για τη διαχείριση 

καθυστερήσεων και Κώδικα Συμπεριφοράς για το 

χειρισμό δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν 

οικονομικές δυσκολίες. Παράλληλα, έχει 

δημιουργηθεί ένα κατάλληλο εποπτικό πλαίσιο για 

την παρακολούθηση της προόδου των τραπεζών 

προς την επίτευξη των στόχων της αναδιάρθρωσης 

δανείων. Το πλαίσιο για τη διαχείριση 

καθυστερήσεων απαιτεί από τις τράπεζες να 

εφαρμόζουν αποτελεσματικές και αποδοτικές 

υποδομές, διαδικασίες και εργαλεία για την 

υποστήριξη της διαχείρισης των καθυστερημένων 

οφειλών και την εκτέλεση δίκαιων, ικανοποιητικών 

και βιώσιμων αναδιαρθρώσεων χρέους. Επιπλέον, 

έχουν καθοριστεί και συγκεκριμένοι στόχοι από την 

ΚΤΚ για τις τράπεζες, σε μια προσπάθεια αύξησης 

του όγκου και της ποιότητας των αναδιαρθρώσεων 

δανείων. Μέσω αυτής της διαδικασίας, ο ρυθμός 

αναδιάρθρωσης των δανείων αναμένεται να 

επιταχυνθεί. Η αύξηση στον αριθμό των 

αναδιαρθρωμένων δανείων είναι εμφανής, αφού 
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ακολούθησε ανοδική τάση από το προηγούμενο 

έτος, και αυτό αναμένεται να συνεχιστεί με 

ταυτόχρονη μείωση στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της τελευταίας 

έρευνας της ΚΤΚ για τις χορηγήσεις των τραπεζών 

(Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων, Ιούλιος 2016), η 

καθαρή ζήτηση δανείων, τόσο από νοικοκυριά  όσο 

και από επιχειρήσεις, συνέχισε  να καταγράφει 

άνοδο κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2016, η οποία 

αναμένεται να συνεχισθεί και κατά το τρίτο τρίμηνο 

του 2016, με εξαίρεση την καθαρή ζήτηση δανείων 

από νοικοκυριά για καταναλωτικούς και λοιπούς 

σκοπούς, που αναμένεται να παραμείνει 

αμετάβλητη. Σύμφωνα με την Έρευνα, ένας από τους 

πιο σημαντικούς παράγοντες που συνέβαλαν στην 

αύξηση της ζήτησης για τα νοικοκυριά ήταν η μείωση 

του γενικού επιπέδου των επιτοκίων και  η αυξημένη 

ανάγκη για την αναδιάρθρωση του χρέους των 

νοικοκυριών. Για τις επιχειρήσεις, οι κύριοι 

παράγοντες που συνέβαλαν στην αύξηση της 

ζήτησης ήταν η μείωση του γενικού επιπέδου των 

επιτοκίων, η ανάγκη αύξησης των αποθεμάτων και 

κεφαλαίων κίνησης και η μείωση της εναλλακτικής 

χρηματοδότησης που σχετίζεται με τα δάνεια από 

άλλα τραπεζικά ιδρύματα. Τα αποτελέσματα 

δείχνουν ότι όσον αφορά τις προσδοκίες των 

τραπεζών, κατά το τρίτο τρίμηνο του 2016, τα 

κριτήρια χορήγησης δανείων στην Κύπρο προς όλες 

τις κατηγορίες δανείων αναμένεται να παραμείνουν 

αμετάβλητα.  

Όσον αφορά την αγορά κατοικίας, οι τιμές των 

ακινήτων συνέχισαν την πτωτική τους πορεία, 

ωστόσο, ο ρυθμός μείωσης φαίνεται να 

επιβραδύνεται και οι τιμές να σταθεροποιούνται στο 

κατώτατό τους επίπεδο, καθώς υπάρχουν 

πρόσφατες ενδείξεις εγχώριας ζήτησης και ζήτησης 

από το εξωτερικό, συνεπικουρούμενες από τη 

μείωση των δανειστικών επιτοκίων. 

Άλλα εργαλεία που ήδη εφαρμόζονται για τη 

διασφάλιση συνετής δανειοδοτικής συμπεριφοράς 

είναι τα όρια που τέθηκαν στο ποσοστό δανείου 

προς την αξία των εξασφαλίσεων (ΔπΑ) (loan to value 
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ratio - LTV) και στον δείκτη εξυπηρέτησης δανεισμού 

προς το εισόδημα του δανειολήπτη (debt service to 

income ratio - DSTI3). Το μέγιστο επιτρεπόμενο 

ποσοστό ΔπΑ ορίζεται στο 80% για την πρώτη 

κατοικία και στο 70% για όλες τις άλλες περιπτώσεις 

χρηματοδότησης ακινήτων.   

Εν κατακλείδι, η Κύπρος έχει σημειώσει σημαντική 

πρόοδο στην αντιμετώπιση των διαρθρωτικών 

αδυναμιών που προέκυψαν από την κρίση. 

3. Ανάλυση του τομέα των νοικοκυριών, των μη 
χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων και του 
συνολικού εγχώριου ιδιωτικού τομέα  

3.1. Τομέας των νοικοκυριών 

Χρέος 

Σύμφωνα με τη μεθοδολογία της ΕΚΤ4, τα συνολικά 

τραπεζικά δάνεια προς τα εγχώρια νοικοκυριά 

μειώθηκαν σε ετήσια βάση κατά 1,0% τον Ιούνιο του 

2016 σε σύγκριση με αύξηση κατά 1,9% στον 

αντίστοιχο μέσο όρο της ζώνης του ευρώ κατά την 

ίδια περίοδο (Διάγραμμα 1). Όσον αφορά την 

κατανομή των δανείων προς τα νοικοκυριά στις 

διάφορες κατηγορίες, και με βάση τη μεθοδολογία 

της ΕΚΤ, η μεγαλύτερη μείωση παρατηρείται στα 

δάνεια για αγορά κατοικίας, που αποτελούν το 

μεγαλύτερο μέρος των δανείων (55,2%) που 

χορηγούνται στα εγχώρια νοικοκυριά, και 

ακολούθως στα καταναλωτικά δάνεια (Διάγραμμα 

2). Ειδικότερα, τα δάνεια για αγορά κατοικίας και τα 

καταναλωτικά δάνεια τον Ιούνιο του 2016 

σημείωσαν ετήσια μείωση της τάξης του 1,3% και 

0,7%, αντίστοιχα∙ ωστόσο, παρατηρείται μια 

επιβράδυνση στο ρυθμό μείωσης σε σύγκριση με την 

αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.  

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 1 

 

Διάγραμμα 2 

  
 

                                                           
3Το ποσό εξυπηρέτησης του χρέους ορίζεται ως το ποσό της 

δόσης για την αιτούμενη πιστωτική διευκόλυνση, συν το 

συνολικό ποσό οποιονδήποτε άλλων δόσεων που αφορούν 

υφιστάμενες πιστωτικές διευκολύνσεις. Το ποσό εξυπηρέτησης 

του χρέους θα πρέπει να περιορίζεται στο 80% του καθαρού 

μηνιαίου διαθέσιμου εισοδήματος του δανειολήπτη (το οποίο 

ορίζεται ως η διαφορά του μηνιαίου εισοδήματος και των 

μηνιαίων δαπανών). Το αντίστοιχο ποσό εξυπηρέτησης του 

χρέους για δάνεια σε ξένο νόμισμα είναι 65%.  

4 Ο υπολογισμός των ετήσιων ρυθμών ανάπτυξης για τα μηνιαία 
στοιχεία ισολογισμού των ΝΧΙ βασίζεται στη μεθοδολογία της ΕΚΤ, 
η οποία λαμβάνει υπόψη τις καθαρές συναλλαγές αλλά εξαιρεί 
αναταξινομήσεις/άλλες αναπροσαρμογές, αναπροσαρμογές 
αξίας και συναλλαγματικές αναπροσαρμογές. 
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Με βάση τα μη ενοποιημένα στατιστικά στοιχεία, οι 

μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις ως ποσοστό των 

συνολικών χορηγήσεων σε ιδιώτες5 έφτασαν το 

56,7% στο τέλος Ιουνίου του 2016 (Διάγραμμα 3), 

σημειώνοντας μικρή μείωση από το προηγούμενο 

τρίμηνο. Παράλληλα, οι προβλέψεις για επισφάλειες 

έναντι του συνόλου των μη εξυπηρετούμενων 

χορηγήσεων προς ιδιώτες (δείκτης κάλυψης) 

αυξήθηκαν οριακά στο 23,3% τον Ιούνιο του 2016, σε 

σύγκριση με 22,8% τον Μάρτιο του 2016. Θα πρέπει 

να σημειωθεί ότι τα δεδομένα από τον Σεπτέμβριο 

του 2013 δεν είναι άμεσα συγκρίσιμα με τα 

αντίστοιχα προηγούμενων μηνών, λόγω της 

υιοθέτησης ενός νέου αυστηρότερου ορισμού για τις 

μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις6.  

Τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα ενοποιημένα 

προληπτικά εποπτικά στοιχεία, δείχνουν ότι το 

ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων 

προς το σύνολο των δανείων προς ιδιώτες 

διαμορφώθηκε στο 54,9% στο τέλος Ιουνίου του 

2016, καταγράφοντας μείωση από τον Μάρτιο 2016 

(55,2%) και παρουσιάζοντας σημάδια 

σταθεροποίησης (Διάγραμμα 4).  

Το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων 

που έχουν αναδιαρθρωθεί ως ποσοστό του συνόλου 

των δανείων σε ιδιώτες, ακολούθησε αυξητική τάση 

από το προηγούμενο έτος και έφθασε στο 25,6% τον 

Ιούνιο του 2016, σημειώνοντας μείωση τους δύο 

τελευταίους μήνες του έτους (Διάγραμμα 4). Το 

καθαρό υπόλοιπο των αναδιαρθρώσεων, όπως 

διαμορφώνεται στο τέλος κάθε μήνα, επηρεάζεται, 

πέραν από τις νέες αναδιαρθρώσεις, από 

αποπληρωμές και μετακινήσεις χορηγήσεων εκτός 

Διάγραμμα 3 

 

Διάγραμμα 4 

Διάγραμμα 5 

 

                                                           
5 Με βάση τα μη ενοποιημένα στατιστικά στοιχεία. Από τα δάνεια 
προς τα νοικοκυριά, εξαιρούνται τα δάνεια προς εργοδότες και μη 
κερδοσκοπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν νοικοκυριά. 
6 Από το Σεπτέμβριο του 2013, εκδόθηκε αναθεωρημένη οδηγία 

όπου υιοθετήθηκε ένας νέος, αυστηρότερος ορισμός για τις μη 

εξυπηρετούμενες χορηγήσεις. Όπως ορίζεται στη σχετική οδηγία 

της ΚΤΚ, οι μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις περιλαμβάνουν τις 

πιστωτικές διευκολύνσεις οι οποίες είναι άνω των συμβατικών 

ορίων τους ή παρουσιάζουν ληξιπρόθεσμες οφειλές (του 

κεφαλαίου ή / και τόκων ή / και άλλων επιβαρύνσεων) για 

χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών, καθώς και 

αναδιαρθρωμένες πιστωτικές διευκολύνσεις που κατά το χρόνο 

της αναδιάρθρωσης ταξινομήθηκαν ως μη-εξυπηρετούμενες ή 

παρουσίαζαν καθυστερήσεις για χρονικό διάστημα άνω των 60 

ημερών, ανεξαρτήτως εξασφαλίσεων. Ως αποτέλεσμα, 

εμφανίζεται μια διακοπή στη σειρά δεδομένων τον Σεπτέμβριο 

του 2013. (Τον Δεκέμβριο του 2014, η ΕΑΤ δημοσίευσε 

εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα (Implementing Technical 

Standards), τα οποία υιοθετήθηκαν από όλες τις τράπεζες και 

σύμφωνα με τα οποία εναρμονίστηκε ο ορισμός των μη 

εξυπηρετούμενων χορηγήσεων σε ολόκληρη την ΕΕ.) 
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της κατηγορίας των αναδιαρθρώσεων, λόγω της 

λήξης της περιόδου  παρακολούθησης7.  Συνεπώς, 

αναμένεται ότι θα υπάρξει μείωση των μη 

εξυπηρετούμενων δανείων μέσω της 

αναδιάρθρωσης, ως αποτέλεσμα της μετακίνησης 

των δανείων από την κατηγορία των μη 

εξυπηρετούμενων προς την κατηγορία των 

εξυπηρετούμενων. Ο ρυθμός στις αναδιαρθρώσεις 

των δανείων έχει εντατικοποιηθεί από το δεύτερο 

εξάμηνο του 2015. Λαμβάνοντας υπόψη τον ορισμό 

των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων, η μείωση στο 

επίπεδό τους λόγω των επιτυχημένων 

αναδιαρθρώσεων, αναμένεται να είναι σταδιακή και 

ομαλή. 

Το χρέος των νοικοκυριών προς το ΑΕΠ έφθασε στο 

127,3% τον Μάρτιο του 2016 από το  επίπεδο του 

129,3% το τέταρτο τρίμηνο του 2015, σημειώνοντας 

σταθερή μείωση (Διάγραμμα 5, σελ. 11). Η εξέλιξη 

αυτή δείχνει ότι μολονότι τα εγχώρια νοικοκυριά 

παραμένουν υπερχρεωμένα, είναι εμφανή τα 

σημάδια βελτίωσης. Επιπλέον, παρόλο που ο δείκτης 

του χρέους των νοικοκυριών είναι υψηλός σε σχέση 

με τον αντίστοιχο μέσο όρο της ζώνης του ευρώ στο 

59,2% του ΑΕΠ, πρέπει να ληφθεί υπόψη η θετική 

καθαρή θέση των χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων των νοικοκυριών της 

Κύπρου, ενώ τα νοικοκυριά της ζώνης του ευρώ 

παρουσιάζουν καθαρό χρέος. Είναι επίσης 

σημαντικό να σημειωθεί ότι το 2014, παρόλο που ο 

λόγος του χρέους αυξήθηκε ελαφρώς, η καθαρή 

συναλλαγή δανείων ήταν αρνητική (λόγω 

απομόχλευσης). Ο δείκτης αυξήθηκε λόγω της 

μεγαλύτερης μείωσης του ονομαστικού ΑΕΠ, 

συγκριτικά με τη μείωση στις χορηγήσεις.  

Χρηματοοικονομική θέση 

Η καθαρή θέση των χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων (καθαρή αξία) των 

νοικοκυριών σημείωσε αισθητή αύξηση στο 

Διάγραμμα 6 

 
 

Διάγραμμα 7 

 
 

Διάγραμμα 8 

 
 

 

 

 

                                                           
7 Όταν μια μη εξυπηρετούμενη χορήγηση αναδιαρθρώνεται δεν 

μεταφέρεται αυτόματα στις εξυπηρετούμενες χορηγήσεις αλλά 

παραμένει υπό παρακολούθηση στις μη εξυπηρετούμενες 

χορηγήσεις για περίοδο τουλάχιστον 12 μηνών, νοουμένου ότι ο 

πελάτης πληρώνει τις δόσεις του χωρίς καθυστερήσεις σύμφωνα 

με το νέο πρόγραμμα αποπληρωμής. 
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121,8% του ΑΕΠ το πρώτο τρίμηνο του 2016 

συγκριτικά με 116,3% στο τέλος Δεκεμβρίου του 

2015 (Διάγραμμα 6, σελ. 12). Ο λόγος αυτός 

εξακολουθεί να παραμένει κάτω από τον 

αντίστοιχο μέσο όρο της ζώνης του ευρώ  (144%) 

στο τέλος Μαρτίου 20168  (Διάγραμμα 6, σελ. 12). 

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις των 

νοικοκυριών, ως ποσοστό των 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, 

μειώθηκαν οριακά, φτάνοντας στο 54,4% το πρώτο 

τρίμηνο του 2016, από 55,9% το προηγούμενο 

τρίμηνο (Διάγραμμα 7, σελ. 12). Στο τέλος 

Μαρτίου 2016, τα δάνεια εξακολούθησαν να 

αποτελούν το σημαντικότερο ποσοστό του 

συνόλου των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων 

των νοικοκυριών (87,6%) (Διάγραμμα 9). Τα 

μετρητά και οι τραπεζικές καταθέσεις συνέχισαν 

να συνιστούν το μεγαλύτερο ποσοστό των 

χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού των 

νοικοκυριών (64,0%), παραμένοντας σχετικά 

αμετάβλητα, τόσο σε αξία όσο και σε ποσοστό, από 

το προηγούμενο έτος (Διάγραμμα 8, σελ. 12 και 

Διάγραμμα 9).  

Με βάση τη μεθοδολογία της ΕΚΤ, οι καταθέσεις από 

τα εγχώρια νοικοκυριά συνέχισαν να αυξάνονται, 

καταγράφοντας ετήσια αύξηση της τάξης του 1,5% 

τον Ιούνιο του 20169  (Διάγραμμα 10), έχοντας 

παρουσιάσει θετικά ετήσια ποσοστά αύξησης από 

τον Σεπτέμβριο του 2015.  

Ακίνητα 

Όσον αφορά τα οικιστικά ακίνητα, τα οποία 

θεωρούνται σημαντικό μη-χρηματοοικονομικό 

περιουσιακό στοιχείο των νοικοκυριών της Κύπρου, 

οι τιμές συνέχισαν τη διόρθωσή τους, υποχωρώντας 

κατά 1,6% το πρώτο τρίμηνο του 2016  συγκριτικά με 

την ίδια περίοδο του 2015 (Διάγραμμα 11). Πιο 

πρόσφατα στοιχεία υποδηλώνουν ότι οι τιμές των 

 

Διάγραμμα 9 

 
 

 

Διάγραμμα 10 

 
 

Διάγραμμα 11

 

                                                           
8 Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ένας σημαντικός παράγοντας που 

συμβάλλει στη σημαντική πτώση του δείκτη το τρίτο τρίμηνο του 

2012 είναι  ότι τα στοιχεία των οικονομικών λογαριασμών 

καταρτίζονται βάσει των στατιστικών μεθόδων EΣΟΛ2010 από το 

Σεπτέμβριο του 2012 και μετά. Πριν από το Σεπτέμβριο του 2012, 

οι τριμηνιαίοι οικονομικοί λογαριασμοί καταρτίζονται με βάση 

το EΣΟΛ1995.  Το ΑΕΠ καταρτίζεται με βάση το ΕΣΟΛ2010. 
9 Βλέπε υποσημείωση 4. 
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οικιστικών ακινήτων φαίνεται να έχουν φτάσει στο 

κατώτατο επίπεδό τους. 

3.2. Τομέας των μη χρηματοοικονομικών 

επιχειρήσεων10  

 

Χρέος 

Με βάση τη μεθοδολογία της ΕΚΤ, το σύνολο των 

τραπεζικών δανείων προς τις εγχώριες μη 

χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις κατέγραψε ετήσια 

μείωση της τάξης του 0,8% τον Ιούνιο του 2016, σε 

σύγκριση με αύξηση ύψους 1,2% στον μέσο όρο της 

ζώνης του ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο 

(Διάγραμμα 12). Αυτή ήταν η  πρώτη μείωση από τον 

Δεκέμβριο του 2014.  

Όσον αφορά τις μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις 

προς τις μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις, μια 

ανοδική τάση έχει παρουσιαστεί από το 2013 

(Διάγραμμα 13). Ωστόσο είναι εμφανή τα σημάδια 

σταθεροποίησης κατά το 2015, με το τελευταίο 

τρίμηνο του 2015 να παρουσιάζει μείωση. Με βάση 

τα μη ενοποιημένα στατιστικά στοιχεία, ο δείκτης 

των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων ως ποσοστό 

επί του συνόλου των χορηγήσεων προς τις μη 

χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις μειώθηκε οριακά 

στο 66,4% τον Ιούνιο του 2016 σε σύγκριση με 67,5% 

το προηγούμενο τρίμηνο (Μάρτιος 2016), 

υποδηλώνοντας μια ενδεχόμενη βελτίωση της 

ικανότητας εξυπηρέτησης του χρέους των μη 

χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων. Παράλληλα, με 

βάση τα μη ενοποιημένα στατιστικά στοιχεία, ο 

λόγος των προβλέψεων προς τις μη 

εξυπηρετούμενες χορηγήσεις των μη 

χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων (δείκτης 

κάλυψης) παρουσίασε αύξηση στο 45,9% στο τέλος 

Ιουνίου του 2016 σε σύγκριση με το προηγούμενο 

τρίμηνο (Διάγραμμα 13). 

 

Διάγραμμα 12 

 

Διάγραμμα 13 

 

  

Διάγραμμα 14 

                                                           
10 Ως αποτέλεσμα της αλλαγής του ορισμού του κατοίκου για 

στατιστικούς σκοπούς τον Ιούλιο του 2008, τα στοιχεία που 

αφορούν μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις καλύπτουν και 

νομικές οντότητες που έχουν εγγραφεί στην Κύπρο, αλλά δεν 

έχουν φυσική παρουσία στην Κύπρο (Οντότητες Ειδικού Σκοπού, 

Special Purpose Entities, “SPEs”) (βλέπε υποσημείωση 2). 
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Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα ενοποιημένα 

στατιστικά στοιχεία, οι μη εξυπηρετούμενες 

χορηγήσεις προς νομικά πρόσωπα έφτασαν το 57,6% 

στο τέλος Ιουνίου του 2016 (Διάγραμμα 14, σελ. 14). 

Το ποσοστό των χορηγήσεων που έχουν 

αναδιαρθρωθεί ως ποσοστό του συνόλου των 

δανείων σε μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις, 

ακολούθησε ανοδική τάση από τον Δεκέμβριο του 

2014, σημειώνοντας αύξηση από το 28,5% στο 35,9% 

τον Ιούνιο του 2016 (Διάγραμμα 14, σελ. 14). 

Ωστόσο, αναμένεται να υπάρξει μείωση των μη 

εξυπηρετούμενων δανείων μέσω των 

αναδιαρθρώσεων. 

Ο λόγος του χρέους των μη χρηματοοικονομικών 

επιχειρήσεων προς το ΑΕΠ ανήλθε στο 226,9% το 

πρώτο τρίμηνο του 2016, σημειώνοντας μείωση από 

το 228,4% στο τέλος του Δεκέμβριου του 2015 

(Διάγραμμα 15).  Συνεπώς, οι εγχώριες μη 

χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις παραμένουν 

υπερχρεωμένες, αλλά καταγράφηκε κάποια 

βελτίωση. 

Χρηματοοικονομική θέση 

Τα καθαρά χρηματοοικονομικά στοιχεία παθητικού 

των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων προς το 

ΑΕΠ παρουσίασαν μείωση,  στο 221,9% στο τέλος 

Μαρτίου του 2016 από το επίπεδο του 225,7% στο 

τέλος Δεκεμβρίου του 201511 (Διάγραμμα 16). Ο 

λόγος των χρηματοοικονομικών στοιχείων 

παθητικού προς τα χρηματοοικονομικά στοιχεία 

ενεργητικού σημείωσε μείωση στο 173,8% το πρώτο 

τρίμηνο του 2016 από 175,5% στο τέλος Δεκεμβρίου 

του 2015 (Διάγραμμα 17, σελ. 16). Οι εξελίξεις αυτές 

δείχνουν ότι οι μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις 

παραμένουν σε αδύνατη οικονομική θέση, ωστόσο 

υπάρχουν ενδείξεις βελτίωσης.  

Τα δάνεια, οι μετοχές και τα μερίδια σε επενδυτικούς 

οργανισμούς αποτελούν το κυριότερο μέρος των 

Διάγραμμα 15

 

Διάγραμμα 16 

                                                           
11 Οι διακυμάνσεις που παρατηρούνται κατά τη διάρκεια του 

2012 οφείλονται σε σημαντικές στατιστικές προσαρμογές που 

έγιναν από το Τμήμα Στατιστικής της ΚΤΚ στις συμμετοχές των μη 

εισηγμένων μετοχών και λοιπές συμμετοχές των μη 

χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων (στοιχεία από τους 

τριμηνιαίους χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς). 
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χρηματοοικονομικών στοιχείων παθητικού των μη 

χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων. Το ποσοστό των 

μετοχών και των μεριδίων σε επενδυτικούς 

οργανισμούς αυξήθηκε οριακά στο 42,1% τον 

Μάρτιο του 2016, από 41,8% το προηγούμενο 

τρίμηνο. Τα δάνεια αντιπροσώπευαν το μεγαλύτερο 

μέρος (43,4%) των χρηματοοικονομικών στοιχείων 

παθητικού στο τέλος Μαρτίου του 2016 (Διάγραμμα  

18, Διάγραμμα 19). Οι μετοχές και τα μερίδια σε 

επενδυτικούς οργανισμούς αντιπροσώπευαν το 

μεγαλύτερο μέρος των χρηματοοικονομικών 

στοιχείων ενεργητικού των μη χρηματοοικονομικών 

επιχειρήσεων στο τέλος Μαρτίου του 2016 (49,6%), 

με το μερίδιό τους να μειώνεται ελάχιστα σε 

σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. 

Με βάση τη μεθοδολογία της ΕΚΤ, οι καταθέσεις των 

εγχώριων μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων 

σημείωσαν σημαντική ετήσια αύξηση της τάξης του 

24,5% τον Ιούνιο του 201612 (Διάγραμμα 20, σελ. 17).  

3.3. Συνολικός εγχώριος ιδιωτικός τομέας 

 

Χρέος 

Οι τραπεζικές χορηγήσεις προς τον εγχώριο μη 

χρηματοοικονομικό ιδιωτικό τομέα σημείωσαν 

πτώση ως ποσοστό του ΑΕΠ, φθάνοντας στο επίπεδο 

του 243,1% στο τέλος Μαρτίου του 2016 σε σύγκριση 

με 249,3% στο τέλος Δεκεμβρίου του 2015 

(Διάγραμμα 21, σελ. 17). Η πιο πάνω μείωση 

απεικονίζεται επίσης στην απόκλιση της σχέσης του 

δείκτη πίστωσης προς το ΑΕΠ από την 

μακροπρόθεσμη του τάση (διαφορά τραπεζικών 

πιστώσεων προς το ΑΕΠ ή bank-credit-to-GDP gap) 

που έφθασε στο -26,76% τον Μάρτιο του 2016 

(Διάγραμμα 22, σελ. 17), χρησιμοποιώντας τον 

περιορισμένο (τραπεζικό) ορισμό πίστωσης. 

Περαιτέρω, ο δείκτης εξυπηρέτησης χρέους του 

ιδιωτικού τομέα,  δηλαδή το ποσοστό των πληρωμών 

του χρέους προς το διαθέσιμο εισόδημα, το οποίο, 

εκτός από τις κύριες πληρωμές, καταγράφει επίσης 

την επίδραση της αποπληρωμής των τόκων και τη 

Διάγραμμα 17

 
 

Διάγραμμα 18 

 

Διάγραμμα 19 

 

                                                           
12 Βλέπε υποσημείωση 4. 
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διάρκεια του δανείου, ακολούθησε πτωτική πορεία 

από το δεύτερο τρίμηνο του 2014, φτάνοντας στο 

10,7% τον Μάρτιο του 2016 (Διάγραμμα 23, σελ. 18).  

Τα δάνεια σε ιδιώτες αντιπροσώπευαν το 42,0% του 

συνόλου των δανείων στο τέλος Ιουνίου του 2016 

(Παράρτημα, Πίνακας 1, σελ. 19). Όσον αφορά τα 

δάνεια προς τις μη χρηματοοικονομικές 

επιχειρήσεις, οι τράπεζες είναι σημαντικά 

εκτεθειμένες στον ευρύτερο τομέα των ακινήτων 

(δηλαδή δάνεια προς τον κατασκευαστικό τομέα, τον 

τομέα ανάπτυξης ακίνητης περιουσίας και  

κατασκευαστικές εργασίες στον τομέα της 

βιομηχανίας), με τα δάνεια σε αυτό τον τομέα να 

αντιπροσωπεύουν το 22,2% του συνόλου των 

δανείων στο τέλος Ιουνίου του 2016. Τα δάνεια προς 

τον τομέα του χονδρικού και λιανικού εμπορίου 

αποτελούν τη δεύτερη υψηλότερη έκθεση των 

τραπεζών σε μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις 

και αντιπροσωπεύουν το 9,5% του συνόλου των 

δανείων στο τέλος Ιουνίου του 2016. Ακολουθούν τα 

δάνεια στον τομέα του χρηματοπιστωτικών και 

ασφαλιστικών δραστηριοτήτων με ποσοστό 6,9% του 

συνόλου. 

Με βάση τα μη ενοποιημένα στατιστικά στοιχεία, το 

υψηλότερο επίπεδο των μη εξυπηρετούμενων 

χορηγήσεων ως ποσοστό του συνόλου των δανείων 

στο τέλος του Ιουνίου του 2016 αφορά δάνεια προς 

τον κατασκευαστικό τομέα (Παράρτημα, Πίνακας 2, 

σελ. 20). Εξετάζοντας τις μη εξυπηρετούμενες 

χορηγήσεις σε κάθε τομέα, το υψηλότερο επίπεδο13 

καταγράφηκε στον τομέα των κατασκευών (79,3% 

του συνόλου των δανείων ανά κατηγορία) τον Ιούνιο 

του 2016, στον τομέα των τεχνών, ψυχαγωγίας και 

αναψυχής  (74,4%) και στον τομέα γεωργίας, 

δασονομίας και αλιείας (74,2%)  (Παράρτημα, 

Πίνακας 3, σελ. 21). Παρά τα πιο πάνω, η έκθεση των 

τραπεζών στους δύο τελευταίους τομείς είναι 

σχετικά χαμηλή σε απόλυτους αριθμούς. Σε 

αντίθεση, οι τράπεζες είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένες 

στον τομέα των κατασκευών. Ενώ τα μη 

εξυπηρετούμενα δάνεια προς τον ευρύτερο τομέα 

των ακινήτων έχουν αυξηθεί τα τελευταία τρίμηνα, 

Διάγραμμα 20 

 

 

Διάγραμμα 21 

 

Διάγραμμα 22  
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καθώς η οικονομική κατάσταση των εταιρειών 

ανάπτυξης γης και κατασκευών έχει επιδεινωθεί 

λόγω της ασθενούς μακροοικονομικής κατάστασης 

των προηγούμενων ετών και ενός πολύ δύσκολου 

λειτουργικού περιβάλλοντος, άρχισε να 

παρατηρείται μια αισθητή βελτίωση. 

Με βάση τα ενοποιημένα στοιχεία προληπτικής 

εποπτείας, ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων 

χορηγήσεων ως ποσοστό επί του συνόλου των 

χορηγήσεων έφθασε το 49,4% τον Ιούνιο του 2016 

παρουσιάζοντας αύξηση από 48,5% το προηγούμενο 

τρίμηνο (Διάγραμμα 24). Ωστόσο, ο δείκτης 

αυξήθηκε λόγω της μεγαλύτερης μείωσης στις 

συνολικές χορηγήσεις, συγκριτικά με τη μείωση στις 

μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις. Στην 

πραγματικότητα, σε απόλυτους αριθμούς, οι 

συνολικές μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις μεταξύ 

Μαρτίου και Ιουνίου 2016 μειώθηκαν κατά €1,1 δις, 

στα €27,7 δις. Παράλληλα, ο λόγος των προβλέψεων 

προς τις μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις των μη 

χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων (δείκτης 

κάλυψης) παρουσίασε αύξηση στο 38,8% στο τέλος 

Ιουνίου του 2016 σε σύγκριση με 37,8% που 

καταγράφηκε το Μάρτιο του 2016. Με βάση τα μη 

ενοποιημένα στατιστικά στοιχεία, ο δείκτης των μη 

εξυπηρετούμενων χορηγήσεων και ο δείκτης 

κάλυψης ανήλθαν στο 57,5% και 36,7%, αντίστοιχα, 

στο τέλος Ιουνίου του 2016 (Διάγραμμα 25). 

Το ποσοστό των χορηγήσεων που έχουν 

αναδιαρθρωθεί ως ποσοστό του συνόλου των 

δανείων στον εγχώριο ιδιωτικό τομέα, ανήλθε στο 

31,4% τον Ιούνιο του 2016, σημειώνοντας αύξηση 

από το τέλος του προηγούμενου τριμήνου (30,3%) 

(Διάγραμμα 24). Αναμένεται ότι το ποσοστό των 

αναδιαρθρωμένων δανείων θα συνεχίσει να 

αυξάνεται, με ανάλογη μείωση στις μη 

εξυπηρετούμενες χορηγήσεις. 

Διάγραμμα 23 

 

Διάγραμμα 24  

 

Διάγραμμα 25 

 

 

  

                                                           
13 Τα στοιχεία πριν τον Σεπτέμβριο του 2013 είναι βασισμένα σε 

προηγούμενο ορισμό των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων που 

δημιουργεί διακοπή στη σειρά δεδομένων (βλέπε υποσημείωση 

6). 
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4. Παράρτημα  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Δάνεια προς κατοίκους Κύπρου συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών ή επιχειρήσεων χωρίς φυσική παρουσία στην Κύπρο. 
(2) Βασισμένα σε μη ενοποιημένα στατιστικά δεδομένα. 
Πηγή: ΚΤΚ. 

Πίνακας 1: Κατανομή τραπεζικών δανείων προς κατοίκους Κύπρου κατά οικονομική δραστηριότητα σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του συστήματος NACE Αναθ. 2 της ΕΕ(1), (2) (%) 

 % των συνολικών δανείων 

  Σεπτέμβριος 

2014 

Δεκέμβριος 

2014 

Μάρτιος 

2015 

Ιούνιος 

2015 

Σεπτέμβριος 

2015 

Δεκέμβριος  

2015 

Μάρτιος   

2016 

Ιούνιος    

2016 

A Γεωργία, δασοκομία και αλιεία  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 
B Ορυχεία και λατομεία  0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
C Μεταποιητική βιομηχανία  3,6 3,6 3,5 3,6 3,6 3,4 3,6 3,7 
     από την οποία: δραστηριότητες που αφορούν κατασκευές  0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

D Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού  0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
E Παροχή νερού, συστήματα αποχέτευσης, διαχείριση απορριμάτων και 

δραστηριότητες εξυγίανσης 
 

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 
F Κατασκευές  15,3 14,6 14,7 14,7 14,9 14,1 15,1 14,3 

G Χονδρικό και λιανικό εμπόριο˙ επισκευή αυτοκινήτων οχημάτων και 

μοτοσικλετών  
 

9,6 9,4 9,2 9,3 9,4 8,8 9,4 9,5 
H Μεταφορές και αποθήκευση  1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 1,4 1,5 
I Υπηρεσίες παροχής καταλύματος και υπηρεσίες παροχής διατροφής  4,8 4,6 4,7 4,9 4,9 4,6 4,9 4,9 
J Πληροφορίες και επικοινωνίες  0,7 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 
K Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες (εξαιρουμένων 

των ΝΧΙ) 

 

7,0 9,5 10,1 9,3 8,6 13,2 7,5 6,9 
L Δραστηριότητες διαχείρισης ακίνητης περιουσίας   7,8 6,6 6,5 6,4 6,8 6,4 6,8 7,3 

M Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες  2,5 2,1 2,1 2,4 2,4 2,0 2,1 2,1 
N Διοικητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες υπηρεσιών 

υποστήριξης 

 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 
O Δημόσια διοίκηση και άμυνα˙ υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση  1,8 1,8 1,7 1,7 1,7 1,6 1,7 1,8 
P Εκπαίδευση  0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 
Q Υγειονομικές δραστηριότητες και δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας  0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 
R Τέχνες, ψυχαγωγία και αναψυχή  0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 
S Δραστηριότητες άλλων υπηρεσιών  1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,3 1,3 1,3 
T Ιδιώτες  40,0 40,7 40,1 40,4 40,3 38,8 41,4 41,9 

Σύνολο   100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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(1) Δάνεια προς κατοίκους Κύπρου συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών ή επιχειρήσεων χωρίς φυσική παρουσία στην Κύπρο. 
(2) Βασισμένα σε μη ενοποιημένα στατιστικά δεδομένα. 

   Πηγή: ΚΤΚ. 

Πίνακας 2:  Κατανομή τραπεζικών μη εξυπηρετούμενων δανείων προς κατοίκους Κύπρου κατά οικονομική δραστηριότητα σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του συστήματος NACE Αναθ. 2 

της ΕΕ (% των συνολικών δανείων) (1), (2) 

  % των συνολικών δανείων 

  Σεπτέμβριος 

2014 

Δεκέμβριος 

2014 

Μάρτιος 

2015 

Ιούνιος 

2015 

Σεπτέμβριος 

2015 

Δεκέμβριος  

2015 

Μάρτιος   

2016 

Ιούνιος    

2016 

A Γεωργία, δασοκομία και αλιεία 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4 
B Ορυχεία και λατομεία 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 
C Μεταποιητική βιομηχανία 3,8 3,7 3,7 3,7 3,7 3,6 3,7 3,8 
     από την οποία: δραστηριότητες που αφορούν κατασκευές 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 

D Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και 

κλιματισμού 
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

E Παροχή νερού, συστήματα αποχέτευσης, διαχείριση απορριμάτων 

και δραστηριότητες εξυγίανσης 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
F Κατασκευές 21,7 21,3 20,9 21,1 21,4 21,0 21,1 19,8 

G Χονδρικό και λιανικό εμπόριο˙ επισκευή αυτοκινήτων οχημάτων και 

μοτοσικλετών  
9,7 9,6 9,4 9,2 9,3 9,3 9,2 9,2 

H Μεταφορές και αποθήκευση 1,2 1,1 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 1,5 
I Υπηρεσίες παροχής καταλύματος και υπηρεσίες παροχής 

διατροφής 
5,6 5,5 5,7 5,4 5,4 5,6 5,4 5,2 

J Πληροφορίες και επικοινωνίες 0,6 0,3 0,3 0,4 0,6 0,6 0,6 0,6 
K Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες 

(εξαιρουμένων των ΝΧΙ) 1,6 4,0 4,0 2,6 2,4 2,5 1,8 1,5 
L Δραστηριότητες διαχείρισης ακίνητης περιουσίας  9,5 8,3 8,2 7,8 8,0 7,9 8,2 8,8 

M Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες 2,8 2,1 2,1 2,8 2,7 2,6 2,5 2,5 
N Διοικητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες υπηρεσιών 

υποστήριξης 
1,1 1,0 1,0 1,1 1,0 1,1 1,0 1,0 

O Δημόσια διοίκηση και άμυνα˙ υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 0,3 0,3 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 
P Εκπαίδευση 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
Q Υγειονομικές δραστηριότητες και δραστηριότητες κοινωνικής 

μέριμνας 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 0,3 0,3 

R Τέχνες, ψυχαγωγία και αναψυχή 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 
S Δραστηριότητες άλλων υπηρεσιών 1,6 1,5 1,4 1,5 1,7 1,6 1,6 1,6 
T Ιδιώτες 37,5 38,2 38,5 39,6 39,1 39,9 40,5 41,4 

ΣΥΝΟΛΟ  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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(1) Δάνεια προς κατοίκους Κύπρου συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών ή επιχειρήσεων χωρίς φυσική παρουσία στην Κύπρο. 
(2) Βασισμένα σε μη ενοποιημένα στατιστικά δεδομένα. 

 
Πηγή: ΚΤΚ. 

Πίνακας 3:  Κατανομή τραπεζικών μη εξυπηρετούμενων δανείων προς κατοίκους Κύπρου κατά οικονομική δραστηριότητα σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του συστήματος NACE Αναθ. 2 

της ΕΕ   (% των συνολικών δανείων κατά οικονομική δραστηριότητα σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του συστήματος NACE) (1), (2) 

  % των συνολικών δανείων 

  
Σεπτέμβριος 

2014 

Δεκέμβριος 

2014 

Μάρτιος 

2015 

Ιούνιος 

2015 

Σεπτέμβριος 

2015 

Δεκέμβριος  

2015 

Μάρτιος   

2016 

Ιούνιος    

2016 

A Γεωργία, δασοκομία και αλιεία 71,2 73,0 72,3 73,1 74,2 73,6 73,6 74,2 
B Ορυχεία και λατομεία 73,8 86,5 75,9 77,2 80,8 80,2 74,9 71,4 
C Μεταποιητική βιομηχανία 57,2 58,6 59,3 59,3 59,3 59,2 58,7 60,0 
     από την οποία: δραστηριότητες που αφορούν κατασκευές 49,4 54,3 57,1 59,9 59,4 59,5 59,1 62,8 

D Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και 

κλιματισμού 
12,0 41,8 30,3 32,8 32,4 33,5 39,4 40,7 

E Παροχή νερού, συστήματα αποχέτευσης, διαχείριση απορριμάτων 

και δραστηριότητες εξυγίανσης 9,4 9,9 9,9 11,6 12,1 10,3 10,3 10,5 
F Κατασκευές 76,7 82,6 80,8 81,6 83,7 82,2 81,1 79,3 
G Χονδρικό και λιανικό εμπόριο˙ επισκευή αυτοκινήτων οχημάτων και 

μοτοσικλετών  54,6 57,6 57,6 56,1 57,7 58,5 56,9 55,8 
H Μεταφορές και αποθήκευση 47,3 45,3 48,8 54,8 56,7 55,9 56,7 54,9 
I Υπηρεσίες παροχής καταλύματος και υπηρεσίες παροχής 

διατροφής 
64,0 67,7 68,5 63,4 65,2 66,3 64,3 60,7 

J Πληροφορίες και επικοινωνίες 44,9 33,7 31,3 33,6 45,4 45,1 47,3 47,3 
K Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες 

(εξαιρουμένων των ΝΧΙ) 12,5 23,6 22,5 16,1 16,5 10,5 14,2 12,2 
L Δραστηριότητες διαχείρισης ακίνητης περιουσίας  65,7 70,8 72,1 69,3 68,7 68,1 70,1 69,3 

M Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες 59,1 56,2 58,5 63,7 65,3 71,5 67,0 70,0 
N Διοικητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες υπηρεσιών 

υποστήριξης 
75,3 74,5 74,9 77,2 76,7 76,1 74,4 71,8 

O Δημόσια διοίκηση και άμυνα˙ υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 8,9 8,5 12,7 8,6 8,0 6,2 6,1 6,8 
P Εκπαίδευση 52,1 48,7 49,7 50,1 50,6 47,6 47,5 44,3 
Q Υγειονομικές δραστηριότητες και δραστηριότητες κοινωνικής 

μέριμνας 
45,0 52,5 46,4 46,8 51,1 29,7 29,3 27,8 

R Τέχνες, ψυχαγωγία και αναψυχή 65,3 66,5 74,6 71,9 77,9 75,7 74,6 74,4 
S Δραστηριότητες άλλων υπηρεσιών 56,9 56,7 56,4 58,5 66,4 65,6 72,5 71,8 
T Ιδιώτες 50,7 53,0 54,5 55,7 56,5 56,9 56,9 56,7 

ΣΥΝΟΛΟ  54,1 56,4 56,8 56,7 58,3 55,3 58,2 57,5 
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5. Τεχνικές σημειώσεις 
 
Κάλυψη δεδομένων 
Όλα τα δεδομένα καλύπτουν τις δραστηριότητες όλων 
των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, 
συμπεριλαμβανομένης της Συνεργατικής Κεντρικής 
Τράπεζας και όλων των συνδεδεμένων με αυτή 
συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων. Τα στατιστικά 
δεδομένα καλύπτουν τις δραστηριότητες όλων των 
πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Κύπρο 
μόνο σε μη ενοποιημένη βάση, ενώ τα στοιχεία 
προληπτικής εποπτείας καλύπτουν τις δραστηριότητες 
όλων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που 
λειτουργούν στην Κύπρο, συμπεριλαμβανομένων των 
δραστηριοτήτων τους στο εξωτερικό, σε ενοποιημένη 
βάση. 
 
Oρισμός κατοίκων  
Ως αποτέλεσμα της αλλαγής του ορισμού των 
κατοίκων για στατιστικούς σκοπούς, τον Ιούλιο του 
2008, τα στοιχεία που αφορούν κατοίκους Κύπρου 
(π.χ. δάνεια των ΝΧΙ προς μη χρηματοοικονομικές 
επιχειρήσεις) καλύπτουν και νομικά πρόσωπα τα 
οποία έχουν εγγραφεί στην Κύπρο, αλλά δεν έχουν 
φυσική παρουσία στην Κύπρο (Οντότητες Ειδικού 
Σκοπού, Special Purpose Entities, “SPEs”). 
 
Μηνιαία στοιχεία ισολογισμού των ΝΧΙ 
Τα μηνιαία στοιχεία ισολογισμού που υποβάλλονται 
στην ΚΤΚ από τα ΝΧΙ καλύπτουν τα συνολικά μη 
ενοποιημένα στοιχεία όλων των πιστωτικών 
ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Κύπρο, 
συμπεριλαμβανομένης της Συνεργατικής Κεντρικής 
Τράπεζας και των συνδεδεμένων με αυτή 
συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων.  
 
Στοιχεία Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών  
Όλα τα στοιχεία των Χρηματοοικονομικών 
Λογαριασμών είναι σε μη ενοποιημένη βάση και 
καλύπτουν μόνο φυσικά πρόσωπα και νομικές 
οντότητες που είναι κάτοικοι. 
 
Ορισμός μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων 
Τα δεδομένα που υποβάλλονται βασίζονται στον 
ορισμό των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων που 
προβλέπεται από την ΚΤΚ. Ο ορισμός αυτός έχει 
αναθεωρηθεί από τα τέλη Σεπτεμβρίου του 2013 και 
ως αποτέλεσμα, οι μη εξυπηρετούμενα χορηγήσεις 
εφεξής βασίζονται στον νέο ορισμό. Αυτό έχει 

οδηγήσει αναπόφευκτα σε διακοπή στη σειρά 
δεδομένων.  
 
H απόκλιση της σχέσης του δείκτη πίστωσης προς το 
ΑΕΠ από τη μακροπρόθεσμη τάση του 
χρησιμοποιώντας τον τραπεζικό ορισμό πίστωσης 
(Bank credit-to-GDP gap) 
Η απόκλιση της σχέσης του δείκτη πίστωσης προς το 
ΑΕΠ από τη μακροπρόθεσμη τάση του 
χρησιμοποιώντας τον τραπεζικό ορισμό πίστωσης 
(bank credit-to-gdp gap) υπολογίζεται ως η απόκλιση 
της σχέσης του δείκτη πίστωσης προς το ΑΕΠ (credit-
to-GDP),  ο οποίος υπολογίζεται ως ο λόγος των 
εγχώριων τραπεζικών πιστώσεων προς το ΑΕΠ σε 
τρέχουσες τιμές (που δεν έχουν προσαρμοστεί 
εποχιακά), από τη μακροπρόθεσμη τάση του 
υπολογισμένη με βάση το επαναληπτικό φίλτρο 
Hodrick-Prescott, με παράμετρο εξομάλυνσης λ ίση με 
400.000. Το ΑΕΠ αποτελείται από το άθροισμα των 
τελευταίων τεσσάρων τριμήνων σε τιμές αγοράς 
(ονομαστική αξία) και καταρτίζεται σύμφωνα με το 
ΕΣΟΛ2010. 
 
Οι εγχώριες τραπεζικές πιστώσεις αποτελούνται από 
δάνεια, που χορηγούνται από εγχώρια ΝΧΙ σε μη-ΝΧΙ 
με υπηκοότητα εντός της Δημοκρατίας (εξαιρουμένου 
του τομέα της γενικής κυβέρνησης) και τίτλους εκτός 
μετοχών, που κατέχουν τα μη-ΝΧΙ με υπηκοότητα 
εντός της Δημοκρατίας (με εξαίρεση τον τομέα της 
γενικής κυβέρνησης).   
 
 
Ικανότητα εξυπηρέτησης του χρέους των 
νοικοκυριών και των μη χρηματοοικονομικών 
επιχειρήσεων  
Ο δείκτης εξυπηρέτησης χρέους των νοικοκυριών και 
των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων 
υπολογίζεται με βάση τον ακόλουθο τύπο: 
 
   

 , 
 
όπου, DSR είναι ο δείκτης εξυπηρέτησης του χρέους 
(Debt Service Ratio), DSC είναι το κόστος 
εξυπηρέτησης του χρέους (Debt Service Cost), D είναι 
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το συνολικό πιστωτικό απόθεμα (aggregate credit 
stock), i είναι το μέσο ετήσιο επιτόκιο στο απόθεμα 
(average interest rate per year on the stock), s είναι η 
μέση εναπομένουσα διάρκεια του αποθέματος σε έτη 
(average remaining maturity in years in the stock), Υ 
είναι το ετήσιο συνολικό εισόδημα (annual aggregate 
income) και t είναι ο χρόνος που εκφράζεται σε 
τρίμηνα (time expressed in quarters). 
 
Τα επιτόκια που χρησιμοποιούνται για τον 
υπολογισμό του δείκτη αναφέρονται σε δάνεια που 
χορηγούνται από ΝΧΙ που λειτουργούν στην Κύπρο σε 
Κύπριους και άλλους κατοίκους της ζώνης του ευρώ. 
Ως εκ τούτου, γίνεται η παραδοχή ότι δεν υπάρχει 
καμία διάκριση επιτοκίων μεταξύ Κυπρίων και των 
υπόλοιπων κατοίκων της ζώνης του ευρώ από τις 
τράπεζες κατά τη χορήγηση δανείων (δηλαδή τα 
επιτόκια των δανείων που παρέχονται από τις 
τράπεζες σε Κύπριους είναι τα ίδια με εκείνα για τα 
δάνεια που παρέχονται σε άλλους κατοίκους  της 
ζώνης του ευρώ). 
 
Για τον υπολογισμό του δείκτη, μόνο τα δάνεια που 
παρέχονται από τις τράπεζες που λειτουργούν στην 
Κύπρο λαμβάνονται υπόψη. Ως εκ τούτου, τα δάνεια 
και οποιαδήποτε άλλη μορφή πίστωσης που 
παρέχεται σε κατοίκους Κύπρου από τις τράπεζες που 
λειτουργούν στο εξωτερικό (συμπεριλαμβανομένων 
των υποκαταστημάτων εξωτερικού και των 
θυγατρικών των κυπριακών τραπεζών) και από μη-
τράπεζες (τόσο κατοίκων και μη μονίμων κατοίκων) 
εξαιρούνται από τον υπολογισμό. 
 
Στον υπολογισμό χρησιμοποιείται το Ακαθάριστο 
Εγχώριο Προϊόν αντί του Ακαθάριστου Διαθέσιμου 
Εισοδήματος λόγω της μη διαθεσιμότητας τριμηνιαίων 
στοιχείων για το τελευταίο. 
 
Λόγω της μη διαθεσιμότητας των δεδομένων σχετικά 
με την μεταβλητή για την εναπομένουσα διάρκεια, 
γίνεται παραδοχή ώστε να παραμένει σταθερή με την 
πάροδο του χρόνου. Επιπλέον, γίνεται υπόθεση ότι η 
μέση διάρκεια των δανείων με εναπομένουσα 
διάρκεια κάτω του ενός έτους είναι 0,5 έτη, για εκείνα 
με εναπομένουσα διάρκεια μεταξύ ενός και πέντε 
ετών είναι 3 έτη και για εκείνα με εναπομένουσα 
διάρκεια άνω πενταετίας είναι 15 έτη. 
 
Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για την 
κατασκευή του δείκτη βασίζεται στο Drehmann Μ και 

Juselius M. (2012), "Do debt service costs affect 
macroeconomic and financial stability?", BIS Quarterly 
Review, September. 


