
Eπεξηγηµατικές Σηµειώσεις στους Νοµισµατικούς, Χρηµατοπιστωτικούς και

άλλους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες.

� Προσφορά Χρήµατος

� Η Προσφορά Χρήµατος Μ1 αντιστοιχεί στην Πρωτογενή Ρευστότητα στην

εθνική ορολογία. Περιλαµβάνει το νόµισµα σε κυκλοφορία εξαιρουµένων των

µετρητών που κρατούνται στα ταµεία των εγχώριων τραπεζών, καταθέσεις

κατοίκων (εξαιρουµένης της κυβέρνησης)  σε εγχώριο και ξένο νόµισµα µε τις

εγχώριες τράπεζες και καταθέσεις όψεως των δηµοσίων επιχειρήσεων µε την

Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ).

� Η Προσφορά Χρήµατος Μ2 αντιστοιχεί  στην Συνολική Ρευστότητα στην εθνική

ορολογία. Αποτελείται από  το Μ1, καταθέσεις ταµιευτηρίου και καταθέσεις µε

προειδοποίηση/προθεσµίας κατοίκων (εξαιρουµένης της κυβέρνησης) µε τις

εγχώριες τράπεζες σε εγχώριο και ξένο νόµισµα και  χρεωλυτικά  κεφάλαια

δηµοσίων επιχειρήσεων µε την ΚΤΚ.

� Πιστώσεις και Καταθέσεις

� ∆άνεια των ΝΧΙ στην Κεντρική Κυβέρνηση. Αποτελείται από δάνεια και

χορηγήσεις προς την Κεντρική Κυβέρνηση (Κυβέρνηση και Κυβερνητικές Αρχές)

από την ΚΤΚ και τις εγχώριες τράπεζες και Γραµµάτια ∆ηµοσίου και άλλα

κυβερνητικά χρεώγραφα στην κατοχή της  ΚΤΚ και των εγχώριων τραπεζών.

� Τα  δάνεια των ΝΧΙ προς λοιπούς  κατοίκους  αντιστοιχεί στις   Απαιτήσεις από

τον ιδιωτικό τοµέα στην εθνική ορολογία. Αποτελείται από χορηγήσεις και

δάνεια των εγχώριων  τραπεζών προς  κατοίκους (εξαιρουµένης της κυβέρνησης)

σε εγχώριο και ξένο νόµισµα και προς µη κατοίκους σε εγχώριο νόµισµα,

εγχώριες προεξοφληµένες συναλλαγµατικές, χρεόγραφα δηµοσίων επιχειρήσεων

και άλλων τοπικών αρχών στην κατοχή των εγχώριων τραπεζών και χρεόγραφα

εγγυηµένα από την κυβέρνηση  (άλλα από τα γραµµάτια δηµοσίου και τα

κυβερνητικά οµόλογα) στην κατοχή της  ΚΤΚ.



� Καταθέσεις κατοίκων µε τα ΝΧΙ

� Οι Καταθέσεις της  Κεντρικής Κυβέρνησης µε τα ΝΧΙ αποτελούνται από τις

καταθέσεις της Κεντρικής Κυβέρνησης  (Κυβέρνηση και Κυβερνητικές Αρχές) µε

την ΚΤΚ (περιλαµβανοµένων των καταθέσεων σε χρεωλυτικά κεφάλαια) και µε

τις εγχώριες τράπεζες.

� Οι Καταθέσεις λοιπών κατοίκων µε τα ΝΧΙ αποτελούνται από καταθέσεις

κατοίκων (εξαιρουµένης της κυβέρνησης) µε τις εγχώριες τράπεζες, καταθέσεις

και καταθέσεις  σε χρεωλυτικά κεφάλαια δηµοσίων επιχειρήσεων µε την ΚΤΚ.

� Επιτόκια

Βασικά επιτόκια Κεντρικής Τράπεζας

� Το επιτόκιο διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων της ΚΤΚ αποτελεί το

κατώτατο όριο για τα βραχυπρόθεσµα επιτόκια της χρηµαταγοράς. Αναφέρεται ως

έχει στο τέλος του µήνα.

� Το επιτόκιο πράξεων κύριας αναχρηµατοδότησης αντιστοιχεί στο ελάχιστο

επιτόκιο προσφοράς  (µέγιστο επιτόκιο προσφοράς)  πράξεων κύριας

αναχρηµατοδότησης οι οποίες  παρέχουν (απορροφούν) ρευστότητα, π.χ. πράξεις

κύριας αναχρηµατοδότησης  (πράξεις αποδοχής καταθέσεων).  Μια υποσηµείωση

περιλαµβάνεται στους πίνακες για να υποδείξει τις λειτουργίες απορρόφησης

ρευστότητας.Αναφέρεται ως έχει στο τέλος του µήνα. Το σηµείο  ΄-΄ υποδηλώνει

ότι καµιά προσφορά δεν έγινε αποδεκτή κατά τη διάρκεια του µήνα.

� Το επιτόκιο διευκόλυνσης οριακής  χρηµατοδότησης έχει αποτελεί το ανώτατο

όριο των επιτοκίων της χρηµαταγοράς . Αναφέρεται όπως έχει στο τέλος του

µήνα.   

Επιτόκια χρηµαταγοράς.



� ∆ιατραπεζικά επιτόκια για καταθέσεις µιας ηµέρας : υπολογίζεται ως ο απλός

µέσος όρος  των ηµερήσιων σταθµισµένων µέσων όρων των επιτοκίων για

καταθέσεις διάρκειας µιας νύκτας στη διατραπεζική αγορά, που

πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του µήνα.

� ∆ιατραπεζικά επιτόκια προσφοράς (τριµηνιαία) : υπολογίζεται ως ο απλός µέσος

όρος για το µήνα  των επιτοκίων προσφοράς για καταθέσεις τριών µηνών στη

διατραπεζική αγορά.

� Απόδοση τριµηνιαίων Γραµµατίων του ∆ηµοσίου: από την 01.01.96 και µετά, τα

Γραµµάτια ∆ηµόσιου 13 βδοµάδων προσφέρονται στο κοινό µε δηµοπρασία. Το

επιτόκιο που αναφέρεται υπολογίζεται ως το σταθµισµένο µέσο επιτόκιο που

προκύπτει από τις δηµοπρασίες κατά τη διάρκεια του µήνα. Το σηµείο (-)

υποδηλώνει ότι  καµιά προσφορά δεν έγινε αποδεκτή κατά τη διάρκεια του µήνα.

Τραπεζικά επιτόκια λιανικής.

Ο περί επιτοκίων νόµος του 1977, ήταν σε ισχύ µέχρι το τέλος του 2000 και καθόριζε

το ανώτατο ετήσιο επιτόκιο στο  9% . Στα πλαίσια  του  ορίου αυτού, η ΚΤΚ

καθόριζε τα ανώτατα χρεωστικά επιτόκια και  τα επιτόκια καταθέσεων .  Ο Περί

Φιλελευθεροποίησης του Επιτοκίου Νόµος τέθηκε σε εφαρµογή την 1/1/2001 και

προνοούσε την κατάργηση του ανωτάτου ορίου επιτοκίων.

� Καταθέσεις µε προειδοποίηση 3 µηνών : για την περίοδο Ιανουάριος  1993   -

Φεβρουάριος  1997, τα στοιχεία αναφέρονται στο µέγιστο επιτόκιο που

καθορίστηκε από την ΚΤΚ για  καταθέσεις προθεσµίας/µε προειδοποίηση για

περίοδο πέραν των 3 µηνών αλλά κατώτερης του ενός χρόνου και για ποσά πέραν

των ΛΚ5000. Για την περίοδο Μάρτιος  1997 -  ∆εκέµβρης  2000, τα στοιχεία

αναφέρονται στο ανώτατο επιτόκιο που καθορίζεται από την ΚΤΚ σε όλες τις

καταθέσεις προθεσµίας/µε προειδοποίηση  ανεξαρτήτως   λήξεως και ποσού. Από

το 2001 και µετά, τα στοιχεία αναφέρονται στο µέσο όρο του αντιπροσωπευτικού

επιτοκίου  που προσφέρεται σε καταθέσεις µε προειδοποίηση 3 µηνών και για

ποσά πέραν των ΛΚ5000, όπως  αυτό ορίζεται από τις τράπεζες.



�  Καταθέσεις προθεσµίας ενός έτους :  για την περίοδο Ιανουάριος  1993 -

Φεβρουάριος 1997, τα στοιχεία αναφέρονται στο ανώτατο επιτόκιο  καταθέσεων

προθεσµίας/µε προειδοποίηση για περίοδο πέραν  του ενός χρόνου και για ποσά

πέραν των ΛΚ5000, όπως καθορίστηκε από την ΚΤΚ. Για την περίοδο Μάρτιος

1997 – ∆εκέµβρης 2000, τα στοιχεία αναφέρονται στο µέγιστο επιτόκιο όπως

καθορίστηκε από την ΚΤΚ σε όλες τις καταθέσεις προθεσµίας/µε προειδοποίηση

ανεξαρτήτως   λήξεως και ποσού. Από το 2001 και µετά, τα στοιχεία αναφέρονται

στο µέσο όρο του αντιπροσωπευτικού επιτοκίου  που προσφέρεται για καταθέσεις

προθεσµίας ενός χρόνου και για ποσά πέραν των ΛΚ5000, όπως  αυτό ορίζεται

από τις τρεις µεγαλύτερες τράπεζες.

� ∆άνεια σε επιχειρήσεις – παρατράβηγµα εντός ορίων : πριν από το 2001, τα

στοιχεία αναφέρονται στο ανώτατο επιτόκιο όπως καθορίστηκε από την ΚΤΚ. Για

το  έτος 2001, τα στοιχεία αναφέρονται στο µέσο όρο του ελάχιστου επιτοκίου

που χρεώνεται για παρατράβηγµα εντός ορίων, όπως αυτό ορίζεται  από τις τρεις

µεγαλύτερες τράπεζες. Για το έτος 2002 και µετά, τα στοιχεία αναφέρονται στο

µέσο όρο του αντιπροσωπευτικού επιτοκίου που χρεώνεται για παρατράβηγµα

εντός ορίων όπως αυτό ορίζεται από τις τρεις µεγαλύτερες τράπεζες.

� Επιχειρήσεις – δάνεια µε εξασφάλιση : πριν από το 2001, τα στοιχεία

αναφέρονται στο ανώτατο επιτόκιο όπως καθορίστηκε από την ΚΤΚ. Για το έτος

2001, τα στοιχεία αναφέρονται στο µέσο όρο του ελάχιστου επιτοκίου που

χρεώνεται για δάνεια µε εξασφάλιση, όπως  αυτό ορίζεται από τις τρεις

µεγαλύτερες τράπεζες. Για το έτος 2002 και µετά, τα στοιχεία αναφέρονται στο

µέσο όρο του αντιπροσωπευτικού επιτοκίου που χρεώνεται για δάνεια προς

επιχειρήσεις µε εξασφάλιση, όπως  αυτό ορίζεται από τις τρεις µεγαλύτερες

τράπεζες.

� Προσωπικά δάνεια µε εξασφάλιση : πριν από το 2001, τα στοιχεία αναφέρονται

στο ανώτατο επιτόκιο όπως  καθορίστηκε από την ΚΤΚ. Για το έτος 2001, τα

στοιχεία αναφέρονται στο µέσο όρο του ελάχιστου επιτοκίου που χρεώνεται για

προσωπικά δάνεια µε εξασφάλιση, όπως  αυτό ορίζεται  από τις τρεις µεγαλύτερες

τράπεζες. Για το έτος 2002 και µετά, τα στοιχεία αναφέρονται στο µέσο όρο του



αντιπροσωπευτικού επιτοκίου που χρεώνεται για προσωπικά δάνεια µε

εξασφάλιση, όπως  αυτό ορίζεται από τις τρεις µεγαλύτερες τράπεζες.

� Στεγαστικά δάνεια µε ασφάλεια ζωής : πριν από το 2001, τα στοιχεία

αναφέρονται στο ανώτατο επιτόκιο όπως καθορίστηκε από την ΚΤΚ. Για το έτος

2001, τα στοιχεία αναφέρονται στο µέσο όρο του ελάχιστου επιτοκίου που

χρεώνεται για στεγαστικά δάνεια µε ασφάλεια ζωής , όπως  αυτό ορίζεται από τις

τρεις µεγαλύτερες τράπεζες. Για το έτος 2001 και µετά, τα στοιχεία αναφέρονται

στο µέσο όρο του αντιπροσωπευτικού επιτοκίου που χρεώνεται για  στεγαστικά

δάνεια µε ασφάλεια ζωής, όπως  αυτό ορίζεται από τις τρεις µεγαλύτερες

τράπεζες.

Αποδόσεις οµολόγων του δηµοσίου

� Αποδόσεις 5-ετών οµολόγων του δηµοσίου: τα 5-ετή Χρεόγραφα Αναπτύξεως

προσφέρονται στο κοινό µε δηµοπρασία από τον Απρίλη του 1997. Η

αναφερόµενη απόδοση υπολογίζεται ως ο απλός µέσος όρος των σταθµισµένων

µέσων αποδόσεων  που προκύπτουν από τις δηµοπρασίες κατά την διάρκεια του

µήνα. Το σηµείο (-) υποδηλώνει ότι καµιά προσφορά δεν έγινε αποδεκτή κατά τη

διάρκεια του µήνα.

� Αποδόσεις 10-ετών οµολόγων δηµοσίου :  τα 10-ετή Χρεόγραφα Αναπτύξεως

προσφέρονται στο κοινό µε δηµοπρασία από τον Νοέµβριο του 1997. Η

αναφερόµενη απόδοση υπολογίζεται ως ο απλός µέσος όρος των σταθµισµένων

µέσων αποδόσεων  που προκύπτουν από τις δηµοπρασίες κατά την διάρκεια του

µήνα. Το σηµείο (-) υποδηλώνει ότι καµιά προσφορά δεν έγινε  αποδεκτή κατά τη

διάρκεια του µήνα.

� ∆είκτες χρηµατιστηριακής αγοράς

� ∆είκτης αναφοράς : αναφέρεται στον επίσηµο δείκτη του Χρηµατιστηρίου Αξιών

Κύπρου ( βάση 29/3/96 =100). Αναφέρεται ως έχει στο τέλος του µήνα.



� Μηνιαίος όγκος συναλλαγών: αναφέρεται στον συνολικό όγκο  των συναλλαγών

κατά τη διάρκεια του υπό αναφορά µήνα και υπολογίζεται ως ο αριθµός  των

µετοχών πολλαπλασιαζόµενος επί την αντίστοιχη σταθµισµένη µέση τιµή

συναλλαγής της µετοχής , όπως καταγράφεται από το Χρηµατιστήριο Αξιών

Κύπρου. Ο µέσος όγκος εκφράζεται σε εκατοµµύρια λιρών Κύπρου και

αντιπροσωπεύει το ολικό του µήνα.

� Επίσηµα διεθνή αποθέµατα

� Νοµισµατικός χρυσός σε επίσηµες τιµές :  Από την  01.12.96, ο χρυσός

ανατιµάται µε τη µεθοδολογία που εφαρµόζεται από το Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό

Ινστιτούτο. Αναφέρεται  στο χαµηλότερο από (α) το µέσο όρο των τιµών του

χρυσού που καταγράφονται στις δύο ηµερήσιες συναντήσεις του Λονδίνου κατά

τη διάρκεια των έξι µηνών πριν από την ηµεροµηνία του ισολογισµού και (β) τον

µέσο όρο των τιµών των δύο συναντήσεων του Λονδίνου στην  τελευταία

εργάσιµη µέρα της περιόδου. Σύµφωνα µε την παλιά µεθοδολογία, η ανατίµηση

του αποθέµατος χρυσού γινόταν σε τιµή κόστους. Για την περίοδο ∆εκέµβριος

1996 - Νοέµβριος 1997, η διαφορά ανατίµησης (72,3 εκατοµ. στις 31/12/96)

καταγράφηκε σε ένα Ειδικό Λογαριασµό Αποθεµάτων κάτω από το στοιχείο

¨Κεφάλαιο και Αποθεµατικά¨.

� Το ξένο συνάλλαγµα περιλαµβάνει τα ρευστά αποθεµατικά σε ξένο νόµισµα (ξένα

νοµίσµατα και χαρτονοµίσµατα) στην κατοχή της ΚΤΚ, καταθέσεις σε ξένες

τράπεζες και τίτλους εισηγµένους σε ξένα χρηµατιστήρια.

� Οι άλλες απαιτήσεις αναφέρονται στα  ρευστά κεφάλαια της Κυβέρνησης στο

εξωτερικό.

� ∆είκτης συναλλαγµατικών ισοτιµιών

� Ο δείκτης σταθµισµένων συναλλαγµατικών ισοτιµιών αναφέρεται στον

ονοµαστικό δείκτη σταθµισµένων συναλλαγµατικών ισοτιµιών που εφαρµόζεται

στο ∆ΝΤ σύµφωνα µε τη µεθοδολογία του IFS . Η βάση είναι 1995= 100.



�   ∆είκτης πραγµατικών σταθµισµένων συναλλαγµατικών ισοτιµιών: ο δείκτης

πραγµατικών σταθµισµένων συναλλαγµατικών ισοτιµιών απορρέει από τον

ονοµαστικό δείκτη σταθµισµένων συναλλαγµατικών ισοτιµιών, προσαρµοσµένο

για σχετικές µεταβολές στις τιµές καταναλωτή σύµφωνα µε τη µεθοδολογία του

IFS.


