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Επισκόπηση συναλλαγών,  3
ο
 τρίµηνο 2013 

 

Εκδόσεις χρέους:  

Τον Σεπτέµβριο έγινε η εκταµίευση της δεύτερης δόσης του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας, ύψους 1,5 δισ. 

ευρώ. Η εκταµίευση έγινε υπό µορφή 18-µηνων οµολόγων του Μηχανισµού, τα οποία θα µεταβιβασθούν προς την 

Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα για την ανακεφαλαιοποίηση του συνεργατισµού. Η αποπληρωµή του χρέους θα γίνει σε 

ποσά των 750 εκ. ευρώ το 2029 και 2030. Τον Σεπτέµβριο εκταµιεύθηκε επίσης η δεύτερη δόση από το ∆ιεθνές 

Νοµισµατικό Ταµείο για σκοπούς χρηµατοδοτικών αναγκών του κράτους ύψους περίπου 84 εκ. ευρώ. 

 

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

διάρκεια του τριµήνου. Συνολικά το ύψος του βραχυπρόθεσµου δανεισµού µειώθηκε από 909 εκ. ευρώ στις αρχές του 

τριµήνου στα 854 εκ. ευρώ στο τέλος του, ενώ το µέσο σταθµικό επιτόκιο των Γραµµατίων ∆ηµοσίου µειώθηκε από 

5,06% στο 4,81%.  

 

Αποπληρωµές χρέους: 

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

του έτους ή του ίδιου τριµήνου. Σε ακαθάριστους όρους (συµπεριλαµβανοµένων των ανανεώσεων) έγιναν αποπληρωµές 

1592 εκ. ευρώ για βραχυχρόνιους τίτλους. Επίσης πραγµατοποιήθηκαν πληρωµές για δόσεις δανείων και εξαργυρώσεις 

Πιστοποιητικών Αποταµιεύσεως συνολικού ύψους 76,7 εκ. ευρώ.  

 

Μεταβολή διάρθρωσης χρέους Ιαν-Σεπτ. 2013 

∆ανεισµός 2013  

 
 

 

 

Αποπληρωµές 2013 

 

Μεταβολή ύψους χρέους Ιαν-Σεπτ. 2013 

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

 
 

 

 



∆οµή χρέους 
 30-09-13 30-06-13 

Χρέος Κεντρικής Κυβέρνησης
1
 € 18.088 εκ. € 16.595 εκ. 

Χρέος εσωτερικού  

Χρέος εξωτερικού 

38,6% 
61,4% 

42,1% 
57,9% 

Βραχυπρόθεσµης διάρκειας
2
 

Μεσοµακροπρόθεσµης διάρκειας 

4,7% 
95,3% 

5,5% 
94,5% 

Σταθερού επιτοκίου 

Κυµαινόµενου επιτοκίου
3
 

66,0% 
34,0% 

72,4% 
27,6% 

Σε εγχώριο νόµισµα 

Σε ξένα νοµίσµατα
4
 

99,0% 
1,0% 

99,5% 
 0,5% 

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 Τραβηχτικά 

∆ικαιώµατα. Ηµεροµηνία στοιχείων: 30 Σεπτ. 2013, 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 


