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Εκδόσεις χρέους:  

Με τον συνεχή αποκλεισµό από τις µακροπρόθεσµες αγορές χρέους και παράλληλα την επιδείνωση της πιστοληπτικής 

αξιολόγησης της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, η µόνη ουσιαστική πηγή χρηµατοδότησης κατά το τελευταίο τρίµηνο του 

έτους παρέµειναν τα Γραµµάτια ∆ηµοσίου προς εγχώριους επενδυτές.  Στο σύνολο και µε τις συνεχείς ανανεώσεις οι 

εκδόσεις ξεπέρασαν τα 2 δισ. ευρώ. Η καθαρή χρηµατοδότηση του τριµήνου, δηλαδή εξαιρουµένου των κυβερνητικών 

τίτλων που εκδόθηκαν και έληξαν εντός του τριµήνου, ήταν 1036 εκ ευρώ. Ένα µέρος των εκδόσεων του τριµήνου 

διενεργήθηκε στα τέλη ∆εκεµβρίου λόγω της εποχικότητας της πορείας του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος που περιέχει 

αυξηµένες ανάγκες το µήνα αυτό. Συνοπτικά, τα Γραµµάτια ∆ηµοσίου είχαν κόστος 4,68% – 5,50% για διάρκειες 7 

ηµερών µέχρι 3 µηνών.   

 

Τέλος, η χρηµατοδότηση του τριµήνου περιλάµβανε εκταµίευση δανείου ύψους 75 εκ ευρώ από την Ευρωπαϊκή 

Τράπεζα Επενδύσεων για συγχρηµατοδότηση έργων και προγραµµάτων που χρηµατοδοτούνται από τα ∆ιαρθρωτικά 

Ταµεία και το Ταµείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

Αποπληρωµές χρέους: 

Οι λήξεις χρέους του τριµήνου αυτού αφορούσαν ουσιαστικά βραχυπρόθεσµο δανεισµό που εκδόθηκε στο 

προηγούµενο ή και στο ίδιο τρίµηνο του έτους. Έτσι αποπληρώθηκαν Γραµµάτια ∆ηµοσίου για το ποσό των 1804 εκ 

ευρώ. Επίσης, πραγµατοποιήθηκαν πληρωµές για δόσεις δανείων εξωτερικού ύψους 19 εκ ευρώ. 

 

Μεταβολή διάρθρωσης χρέους Ιαν-∆εκ. 2012 

∆ανεισµός 2012  Αποπληρωµές 2012 

Μεταβολή ύψους χρέους Ιαν-∆εκ. 2012 

Μηνιαία συνεισφορά, € εκ.  

 

 
 

Εξέλιξη δηµόσιου χρέους, € εκ. 
 

 



∆οµή χρέους 
 31-12-12 30-09-12 

Χρέος Κεντρικής Κυβέρνησης
1
 €15.047 εκ €14.700 εκ 

Χρέος εσωτερικού  

Χρέος εξωτερικού 

48,4% 
51,6% 

48,1% 
51,9% 

Βραχυπρόθεσµης διάρκειας
2
 

Μεσοµακροπρόθεσµης διάρκειας 

6,5% 
93,5% 

5,1% 
94,9% 

Σταθερού επιτοκίου 

Κυµαινόµενου επιτοκίου
3
 

89,9% 
10,1% 

90,3% 
9,7% 

Σε εγχώριο νόµισµα 

Σε ξένα νοµίσµατα
4
 

99,9% 
0,1% 

99,9% 
0,1% 

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. 

 
 

Κυπριακά οµόλογα αναφοράς 

Πορεία απόδοσης ∆ιαφορά απόδοσης 

 

 

 

 

 

 

Ηµεροµηνία στοιχείων: 31 ∆εκ. 2012, 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 


