
 

 

 

 
 

 

      Τριµηνιαίο ∆ελτίο                                                                       No.10: 2
ο
 
 
τρίµηνο 2013 

Επισκόπηση συναλλαγών,  2
ο
 τρίµηνο 2013 

Το παρόν ∆ελτίο, κατ’εξαίρεση, λόγω του όγκου και της σηµασίας των συναλλαγών της 1
ης

 Ιουλίου 2013 

περιλαµβάνει και τα στοιχεία µέχρι την 1
η
 Ιουλίου 2013, αντί µέχρι τις 30 Ιουνίου 2013 που λήγει το τρίµηνο.  

 
Εκδόσεις χρέους:  

Τον Μάιο και Ιούνιο εκταµιεύθηκε η πρώτη δόση από τον ΕΜΣ ύψους 3 δισ. ευρώ και η πρώτη δόση από το ∆ΝΤ ύψους SDR 74,5 

εκ. ή περίπου 86 εκ. ευρώ.  Περαιτέρω, σηµαντική πρόνοια του Μνηµονίου Συναντίληψης µε τους διεθνείς εταίρους ολοκληρώθηκε 

την 1
η
 Ιουλίου 2013 µε την ανταλλαγή αριθµού εγχώριων χρεογράφων ύψους 1 δισ. ευρώ λήξεως 2013-2016 µε πέντε νέα οµόλογα 

ιδίου ονοµαστικού επιτοκίου (µεταξύ 4,50% και 6,00%) και  λήξεως 2019-2023.   

 

Κατά την 1
η
 Ιουλίου ανανεώθηκε χρεόγραφο ποσού 1889 εκ. ευρώ που είχε εκδοθεί για τις ανάγκες κεφαλαιοποίησης της Λαϊκής 

Τράπεζας τον Ιούνιο 2012 και το οποίο βρισκόταν πλέον στην κατοχή της Τράπεζας Κύπρου µε µηδενικό ονοµαστικό επιτόκιο και 

απόδοση 5,15%. Το ονοµαστικό ποσό του νέου χρεογράφου είναι 1987 εκ. ευρώ. 

 

Τα Γραµµάτια ∆ηµοσίου και τα Ευρωπαϊκά Εµπορικά Χρεόγραφα σε εγχώριους επενδυτές παρέµειναν οι µόνες εκδόσεις προς την 

αγορά. Το συνολικό ποσό έκδοσης στους τίτλους αυτούς ανήλθε στα 1985 εκ. ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου και µεγάλου αριθµού 

ανανεώσεων. Το σταθµισµένο µέσο κόστος δανεισµού στους βραχυπρόθεσµους τίτλους παρέµεινε σε πολύ υψηλά επίπεδα, µε µία 

µικρή µείωση από 5,22% το 1
ο
 τρίµηνο στο 5,15% στο 2

ο
 τρίµηνο του έτους.  Το σταθµισµένο µέσο κόστος δανεισµού στα 

Γραµµάτια ∆ηµοσίου µειώθηκε από 5,22% το 1
ο
 τρίµηνο στο 5,06% στο 2

ο
 τρίµηνο του έτους. 

 
Αποπληρωµές χρέους: 

Τον Ιούνιο αποπληρώθηκε οµόλογο εξωτερικού της ∆ηµοκρατίας (γνωστά  ως ΕΜΤΝ) ποσού 1415 εκ. ευρώ. Οι υπόλοιπες λήξεις 

αφορούσαν Γραµµάτια ∆ηµοσίου και Ευρωπαϊκά Εµπορικά Χρεόγραφα τα οποία είχαν εκδοθεί εντός του έτους ή του ίδιου 

τριµήνου. Συνολικά αποπληρώθηκαν 2197 εκ. ευρώ σε βραχυχρόνιους τίτλους, συµπεριλαµβανοµένων των ανανεώσεων. Τέλος 

πραγµατοποιήθηκαν πληρωµές δανείων και εξαργυρώσεις Πιστοποιητικών Αποταµιεύσεως συνολικού ύψους 15,3 εκ. ευρώ.  

 

Μεταβολή διάρθρωσης χρέους Ιαν-Ιουλ. 2013 

∆ανεισµός 2013  

 

Αποπληρωµές 2013 

 

Μεταβολή ύψους χρέους Ιαν-Ιουλ. 2013 

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

 
 



∆οµή χρέους 
 01-07-13 31-03-13 

Χρέος Κεντρικής Κυβέρνησης
1
 € 16.701 εκ. €15.021 εκ. 

Χρέος εσωτερικού  

Χρέος εξωτερικού 

42,3% 
57,7% 

48,3% 
51,7% 

Βραχυπρόθεσµης διάρκειας
2
 

Μεσοµακροπρόθεσµης διάρκειας 

5,7% 
94,3% 

6,4% 
93,6% 

Σταθερού επιτοκίου 

Κυµαινόµενου επιτοκίου
3
 

91,1% 
8,9% 

88,2% 
11,8% 

Σε εγχώριο νόµισµα 

Σε ξένα νοµίσµατα
4
 

99,5% 
 0,5% 

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. 

 
 

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: 1 Ιουλ. 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 


