
 

 

 

 
 

 

      Τριµηνιαίο ∆ελτίο                                                                       No.13: 1
ο
 
 
τρίµηνο 2014 

Επισκόπηση συναλλαγών,  1
ο
 τρίµηνο 2014 

 

Εκδόσεις χρέους:  

 

Οι ανανεώσεις Γραµµατίων του ∆ηµοσίου και Ευρωπαϊκών Εµπορικών Χρεογράφων συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη 

διάρκεια του τριµήνου. Συνολικά το ύψος του βραχυπρόθεσµου δανεισµού αυξήθηκε από 755 εκ. ευρώ στις αρχές του 

τριµήνου στα 795 εκ. ευρώ στο τέλος του, ενώ το µέσο σταθµικό επιτόκιο των Γραµµατίων ∆ηµοσίου µειώθηκε 

περαιτέρω από 4,72% στο 4,48%.  

 

Αποπληρωµές χρέους: 

 

Οι κύριες λήξεις αφορούσαν Γραµµάτια ∆ηµοσίου και Ευρωπαϊκά Εµπορικά Χρεόγραφα τα οποία είχαν εκδοθεί το ίδιο 

ή το προηγούµενο τρίµηνο. Σε ακαθάριστους όρους (συµπεριλαµβανοµένων των ανανεώσεων) έγιναν αποπληρωµές 

1210 εκ. ευρώ για βραχυχρόνιους τίτλους. Επίσης τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο έληξαν εγχώρια χρεόγραφα ύψους 244 

εκ ευρώ. Τέλος, κατά το υπό αναφορά τρίµηνο έγιναν εξαργυρώσεις Πιστοποιητικών Αποταµιεύσεως για ποσό κάτω 

του 1 εκ. ευρώ.  

 

Μεταβολή διάρθρωσης χρέους Ιαν-Μαρ. 2014 

∆ανεισµός 2014  Αποπληρωµές 2014 

Μεταβολή ύψους χρέους Ιαν-Μαρ. 2014 

Μηνιαία συνεισφορά, € εκ.  Εξέλιξη δηµόσιου χρέους, € εκ. 

 
 

 



∆οµή χρέους 
 31-03-14 31-12-13 

Χρέος Κεντρικής Κυβέρνησης
1
 €17.916 εκ. €18.153 εκ. 

Χρέος εσωτερικού  

Χρέος εξωτερικού 

37,4% 
62,6% 

38,3% 
61,7% 

Βραχυπρόθεσµης διάρκειας
2
 

Μεσοµακροπρόθεσµης διάρκειας 

4,4% 
95,6% 

4,1% 
95,9% 

Σταθερού επιτοκίου 

Κυµαινόµενου επιτοκίου
3
 

63,4% 
36,6% 

65,2% 
34,8% 

Σε εγχώριο νόµισµα 

Σε ξένα νοµίσµατα
4
 

98,6% 
1,4% 

98,6% 
1,4% 

1. Προσωρινά στοιχεία. ∆εν περιλαµβάνονται ενδοκυβερνητικές υποχρεώσεις της κεντρικής κυβέρνησης 

2. Αρχική διάρκεια έκδοσης. 

3. ∆εν περιλαµβάνει το βραχυπρόθεσµο χρέος.  

4. Μετά από πράξεις swap συναλλάγµατος 

 

Χρονοδιάγραµµα λήξης χρέους 

Χρέος ληξιπρόθεσµο εντός 12 µηνών, € εκ. Συνολικό χρέος, € εκ. 

 
 

Κόστος εµπορεύσιµου χρέους 

Πρωτογενής αγορά Γραµµατίων ∆ευτερογενής αγορά οµολόγων 

 

 

 
Συντοµογραφίες: Γ∆: Γραµµάτια ∆ηµοσίου, ΕΜΣ: Ευρωπαϊκός Μηχανισµός Σταθερότητας, ∆ΝΤ: ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο,  ΚΟΧΑ: Κρατικά οµόλογα 

εσωτερικού, ECP: Βραχυπρόθεσµοι κυβερνητικοί τίτλοι εξωτερικού, ΕΜΤΝ:  Κρατικά οµόλογα εξωτερικού, SDR: Special Drawing Rights, Ειδικά Τραβηκτικά 

∆ικαιώµατα. Ηµεροµηνία στοιχείων: 31 Μαρ. 2014, εκτός όπου αναφέρεται διαφορετικά. Η ανα�αραγωγή ε�ιτρέ�εται εφόσον αναφέρεται η �ηγή. Αν και έχει 

καταβληθεί κάθε προσπάθεια για την ορθότητα των στοιχείων η πιθανότητα λάθους δεν µπορεί να αποκλειστεί. 

 

Γραφείο ∆ιαχείρισης ∆ηµόσιου Χρέους 

Υπουργείο Οικονοµικών 

Λευκωσία 1439 
 

pdm@mof.gov.cy 

www.mof.gov.cy/pdmo 

Τηλ: +357 22 601182 

Φαξ: +357 22 602749 


