
  

 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ 

 

Ανακοίνωση 

Ετήσιο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα 2020 

Το Ετήσιο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα περιλαμβάνει τους στόχους χρηματοδότησης 

(δανεισμού) καθώς και της διαχείρισης ρευστών διαθεσίμων της κεντρικής κυβέρνησης. 

Οι χρηματοδοτικές ανάγκες του έτους 2020 προβλέπονται μεταξύ 2 – 2,25 δισ. ευρώ, 

περιλαμβανομένης και της εξόφλησης του ΔΝΤ. 

Η χρηματοδότηση του έτους θα διενεργηθεί μέσω εγχώριων και διεθνών χρηματοδοτικών 

πηγών. Η κατανομή της χρηματοδότησης ανά εργαλείο κυμαίνεται σε ένα εύρος επί του 

συνόλου. Η τελική χρηματοδότηση θα διαμορφωθεί αναλόγως των χρηματοδοτικών 

αναγκών και των συνθηκών στις αγορές κεφαλαίων. Το εύρος δανεισμού ανά 

χρηματοδοτικό εργαλείο εκτιμάται ότι θα κυμανθεί στα πλαίσια όπως παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 1: 

Πίνακας 1: Ενδεικτική κατανομή χρηματοδότησης του 2020 ανά εργαλείο δανεισμού 

Χρηματοδοτικό εργαλείο % ετήσιας 
χρηματοδότησης 

Γραμμάτια Δημοσίου 11-13 

Διεθνές Ομόλογο ΕΜΤΝ 80-82 

Ομόλογα για φυσικά πρόσωπα  3-4 

Διμερή δάνεια 3-5 

Συνολική χρηματοδότηση  100% 

 

Το ομόλογο ΕΜΤΝ «Euro Medium Term Note» θα αποτελέσει τον κύριο όγκο 

χρηματοδότησης. Είναι ομόλογο μέσης ή μακροπρόθεσμης διάρκειας που διέπεται από 

αγγλικό δίκαιο και εισάγεται στο Χρηματιστήριο Αξιών Λονδίνου. Στην έκδοση μπορούν να 

μετάσχουν θεσμικοί επενδυτές τόσο από το εξωτερικό όσο και από την κυπριακή αγορά. 

Βαρύτητα δύνεται στην άντληση κεφαλαίων από διεθνείς επενδυτές.  

Τα Γραμμάτια Δημοσίου εκδίδονται σε συνεχή βάση με συνήθη διάρκεια 13 εβδομάδων. Το 

Πρόγραμμα Δημοπρασιών του 1ου εξαμήνου 2020, είναι  αναρτημένο στον εξής σύνδεσμο. 

https://www.mof.gov.cy/mof/pdmo/pdmo.nsf/page28_gr/page28_gr?OpenDocument 

 

 

 

 

 

 

https://www.mof.gov.cy/mof/pdmo/pdmo.nsf/page28_gr/page28_gr?OpenDocument


Τα ομόλογα για φυσικά πρόσωπα εκδίδονται, προς το παρόν, σε μηνιαία βάση και αφορούν 

ομόλογα 6-ετούς διάρκειας, μη εισηγμένα σε χρηματιστηριακή αγορά. Περισσότερες 

πληροφορίες είναι αναρτημένες στον πιο κάτω σύνδεσμο. 

https://www.mof.gov.cy/mof/pdmo/pdmo.nsf/page31_gr/page31_gr?opendocument 

Τα διμερή δάνεια κατά κανόνα είναι δανεισμός μακροχρόνιας διάρκειας από υπερεθνικούς 

οργανισμούς που εκταμιεύονται για διάφορα έργα υποδομής ή άλλα σχέδια κυβερνητικής 

πολιτικής. 

Το Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους επιφυλάσσεται όπως προβεί σε αναπροσαρμογές 

του χρηματοδοτικού προγράμματος αναλόγως των εξελίξεων στις αγορές και τις ανάγκες 

χρηματοδότησης της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

 

 Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους 
Δεκέμβριος 2019 

 

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ 

Σημαντική Διευκρίνιση: Το έγγραφο αυτό, ή απόσπασμά του, δεν αποτελεί προσφορά για πώληση ή έκδοση ή 

πρόταση για αγορά κυβερνητικών ομολόγων της Κυπριακής Δημοκρατίας (Εκδότης) ή κίνητρο επένδυσης σε 

οποιαδήποτε επικράτεια.  Ούτε το έγγραφο αυτό ή απόσπασμά του, ούτε και το γεγονός της δημοσιοποίησής 

του, αποτελούν βάση για οποιαδήποτε απόφαση επένδυσης. Οποιαδήποτε απόφαση για αγορά ομολόγων 

πρέπει να λαμβάνεται με βάση τους τελικούς όρους των ομολόγων καθώς και τις πληροφορίες για τον Εκδότη 

που ετοιμάζονται από ανεξάρτητους Οίκους. Ενδιαφερόμενοι επενδυτές προτρέπονται όπως διενεργούν οι ίδιοι 

ανεξάρτητη έρευνα για τη χρηματοοικονομική κατάσταση του Εκδότη και τα βασικά χαρακτηριστικά/κινδύνους 

των ομολόγων. Για το σκοπό αυτό μπορούν να ζητούν τη συμβουλή ενός αδειούχου/ εγκεκριμένου ειδικού (π.χ. 

Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών) σχετικά με το κατά πόσο η επένδυση αυτή είναι κατάλληλη για 

αυτούς πριν πάρουν οποιαδήποτε απόφαση σε σχέση με τα ομόλογα του Εκδότη. 

 

 

https://www.mof.gov.cy/mof/pdmo/pdmo.nsf/page31_gr/page31_gr?opendocument

