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Δείκτης (1)  Μονάδα 
 Πιο 

πρόσφατα 
στοιχεία            

Επίπεδο 

 
   

Δείκτης πίστωσης προς το ΑΕΠ (Credit-to-GDP ratio) και απόκλιση του δείκτη πίστωσης 
προς το ΑΕΠ από τη μακροπρόθεσμη τάση του (Credit-to-GDP gap) (2)  

Eυρύς ορισμός πίστωσης       

  Δείκτης πίστωσης (% του ΑΕΠ)  % 2022Q2 179,9 

  Απόκλιση του δείκτη πίστωσης  
  (% του ΑΕΠ) από τη μακροπρόθεσμη 
  τάση του  

 % 2022Q2 -61,6 

       

Τραπεζικές πιστώσεις       

  Δείκτης πίστωσης (% του ΑΕΠ)  % 2022Q2 86,8 

  Απόκλιση του δείκτη πίστωσης  
  (% του ΑΕΠ) από τη μακροπρόθεσμη 
  τάση του  

 %  2022Q2 -49,2 

 
   

Χρέος του μη χρηματοοικονομικού εγχώριου ιδιωτικού τομέα 

Τραπεζικές πιστώσεις προς τον ιδιωτικό μη 
χρηματοοικονομικό τομέα (εξαιρουμένων των ΟΕΣ) 
(ετήσια μεταβολή) (2) 

% 2022M09 2,5 

  Νοικοκυριά % 2022M09 3,0 

  Μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις  
  (εξαιρουμένων των ΟΕΣ) 

%  2022M09 1,9 

        

Χρέος (% του ΑΕΠ)        

  Νοικοκυριά %  2022Q2 81,1 

  Μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις  
  (ενοποιημένα δεδομένα, εξαιρουμένων των ΟΕΣ) 

%  2022Q2 99,9 

        

Κάτοικοι εσωτερικού - Νοικοκυριά       

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις ως ποσοστό  
   των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων  

% 2022Q2 36,7 

Λόγος χορηγήσεων προς καταθέσεις % 2022Q2 60,4 

        

Κάτοικοι εσωτερικού - Μη χρηματοοικονομικές 
επιχειρήσεις 

      

       Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις ως ποσοστό 
των χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων (ενοποιημένα δεδομένα, και τα δύο 
εξαιρουμένων των ΟΕΣ) 

% 2022Q2 169,7 

     Λόγος χορηγήσεων προς καταθέσεις 
(ενοποιημένα δεδομένα και τα δύο εξαιρουμένων 
των ΟΕΣ) 

% 2022Q2 247,0 
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Ανθεκτικότητα του τραπεζικού τομέα 

Λόγος χορηγήσεων προς καταθέσεις (εξαιρουμένων 
των ΟΕΣ) 

% 2022M07 56,9 

Δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών Κατηγορίας 1 % 2022Q2 7,0 

Δείκτης μόχλευσης  % 2022Q2 17,5 

Μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις  
(% συνολικών χορηγήσεων)  

% 2022Q2 11,2 

 

Τομέας ακινήτων 

Γενικός δείκτης τιμών κατοικιών (ετήσια μεταβολή)  
(με βάση 2010Q1=100)  

% 2022Q2 4,7 

Τραπεζικές χορηγήσεις σε νοικοκυριά για αγορά 
κατοικίας:  

      

   Ετήσιος ρυθμός μεταβολής % 2022M09 5,6 

    

 
   

Πραγματική οικονομία και εξωτερικές ανισορροπίες 

Πραγματικό ΑΕΠ (ετήσια μεταβολή) (swda)(3) % 2022Q2 6,2 

Ποσοστό ανεργίας (sa) (3) % 2022M09 8,3 

Ποσοστό ανεργίας μέσος όρος περιόδου 
(περίοδος: Ιαν. – Σεπτ. 2022) 

% 
2022Μ01 - 
2022M09 

7,1 

        

Πληθωρισμός (ΕνΔΤΚ) (4) (ετήσια μεταβολή)  % 2022M10 8,6 

Πληθωρισμός μέσος όρος περιόδου  
(περίοδος: Ιαν. – Οκτ. 2022) 

% 
2022M01-
2022M10 

8,1 

        

Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών προς το ΑΕΠ  % 2022Q2 -14,4 

Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών προς το ΑΕΠ 
(διορθωμένο ως προς την επίδραση των ΟΕΣ) 

% 2022Q2 -11,7 

        

CISS - Σύνθετος δείκτης συστημικού κινδύνου, 
ζώνη του ευρώ(5) 

% 18-Nov-22 0,3225 

 
Πηγές: ΚΤΚ, Cystat, Eurostat, ΕΚΤ, RICS. 
(1) Το ΑΕΠ καταρτίζεται σύμφωνα με το ΕΣΟΛ 2010 χρησιμοποιώντας μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία 
(nsa – non-seasonally adjusted). 
(2) Οι πιστώσεις προς τις οντότητες ειδικού σκοπού (ΟΕΣ) δεν συμπεριλαμβάνονται στον ορισμό πίστωσης, 
επειδή οι ΟΕΣ είναι πλοιοκτήτριες εταιρείες, οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στην Κύπρο, έχουν σημαντικά 
επίπεδα δανεισμού κυρίως από το εξωτερικό και δεν έχουν καμία οικονομική δραστηριότητα στην Κύπρο. 
(3) swda: στοιχεία διορθωμένα ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις και τις εργάσιμες ημέρες, sa: στοιχεία 
διορθωμένα ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις.  
(4) ΕνΔΤΚ - Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή.    
(5) Ο Σύνθετος δείκτης συστημικού κινδύνου (CISS - Composite Indicator of Systemic Stress), είναι ένας 
δείκτης της ΕΚΤ ο οποίος παρακολουθείται από την ΚΤΚ. Ο CISS είναι δείκτης χωρίς μονάδα μέτρησης και 
περιορίζεται εντός του διαστήματος (0, 1). Ο CISS καλύπτει την περίοδο από τις 8 Ιανουαρίου 1999 και 
ενημερώνεται σε εβδομαδιαία βάση. Πρόσθετες πληροφορίες παρατίθενται στο Statistical Data Warehouse 
της ΕΚΤ, μέσω του σύνδεσμου: 
https://sdw.ecb.europa.eu/quickview.do;jsessionid=6AA38BB775D308A92816983426785698?SERIES_KE
Y=290.CISS.D.U2.Z0Z.4F.EC.SS_CI.IDX 
https://sdw.ecb.europa.eu/quickview.do;jsessionid=6AA38BB775D308A92816983426785698?SERIES_KE
Y=290.CISS.D.U2.Z0Z.4F.EC.SS_CI.IDX 

https://sdw.ecb.europa.eu/quickview.do;jsessionid=6AA38BB775D308A92816983426785698?SERIES_KEY=290.CISS.D.U2.Z0Z.4F.EC.SS_CI.IDX
https://sdw.ecb.europa.eu/quickview.do;jsessionid=6AA38BB775D308A92816983426785698?SERIES_KEY=290.CISS.D.U2.Z0Z.4F.EC.SS_CI.IDX
https://sdw.ecb.europa.eu/quickview.do;jsessionid=6AA38BB775D308A92816983426785698?SERIES_KEY=290.CISS.D.U2.Z0Z.4F.EC.SS_CI.IDX
https://sdw.ecb.europa.eu/quickview.do;jsessionid=6AA38BB775D308A92816983426785698?SERIES_KEY=290.CISS.D.U2.Z0Z.4F.EC.SS_CI.IDX

