
 
 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Άντληση Ρευστότητας από το Εγχώριο Τραπεζικό Σύστηµα  
 
Σε σχέση µε δηµοσιεύµατα για άντληση ρευστότητας από το εγχώριο τραπεζικό σύστηµα για τις 
χρηµατοδοτικές ανάγκες του κράτους, το Υπουργείο Οικονοµικών επιθυµεί να διευκρινίσει τα πιο κάτω: 
 

1. Η συµµετοχή των κυπριακών τραπεζών στους τίτλους του Κυπριακού ∆ηµοσίου έχει 
διατηρηθεί σταθερή 

 
Η συµµετοχή των κυπριακών τραπεζών στους τίτλους του Κυπριακού ∆ηµοσίου από το 2004 µέχρι σήµερα 
δεν έχει µεταβληθεί ουσιαστικά. Ο µέσος όρος επένδυσης των κυπριακών τραπεζών κατά την έκδοση για 
την τετραετία 2004-2007 ήταν 3,298 δισ. ευρώ, ενώ για την τετραετία 2008-2011 είναι 3,054 δισ. ευρώ1. 
Τα πλήρη στοιχεία παρατίθενται στον πιο κάτω πίνακα. 
 
Πίνακας: Ύψος κρατικών χρεογράφων και γραµµατίων, σε εκατοµµύρια ευρώ, στην κατοχή των εγχώριων 
τραπεζών (κατά την έκδοση): 
 

 Μέσος όρος 
2004-2007 

Κατά την 
31-12-2007 

Κατά την 
31-12-2011 

Μέσος όρος 
2008-2011 

Χρεόγραφα Αναπτύξεως 2684 3220 2384 2255 
Γραµµάτια ∆ηµοσίου  514  202   705  313 
Ευρωοµόλογα ΕΜΤΝ  100  100   866  486 
Σύνολο 3298 3522 3955 3054 
Ως %  
καταθέσεων 

7,4% α 6,7% 5,67% β 4,79% 

Ως %  
δηµοσίου χρέους 

34,8% 38% 32,6% 29,7% 

α.  Μέσος όρος καταθέσεων 2005-2007, µε βάση διαθέσιµα στοιχεία από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου 
β.  Συνολικές καταθέσεις στις 30-9-2011 (τελευταία στοιχεία) 

 
Η άντληση κεφαλαίων από το τραπεζικό σύστηµα υπολογίζεται στα 1501 εκ ευρώ στο διάστηµα 2009-2011 
ή περίπου 500 εκ ευρώ ανά έτος.  
 
Το ποσό αυτό είναι δυσανάλογα µικρό σε σχέση µε την εξέλιξη των καταθέσεων των τραπεζών µεταξύ 
∆εκεµβρίου 2008 και Σεπτεµβρίου 2011, οι οποίες αυξήθηκαν από 56 δισ. ευρώ σε 69,8 δισ. ευρώ, γεγονός 
που αντικατοπτρίζεται και στην αύξηση παροχής δανείων που σηµειώθηκε κατά το ίδιο διάστηµα από τις 
τράπεζες από 54,4 δισ. ευρώ σε 67,6 δισ. ευρώ. 
 
Περαιτέρω, οι κυπριακοί τίτλοι µπορούν να χρησιµοποιηθούν για άντληση ρευστότητας από την 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ).  Σηµειώνεται ότι, πέραν των εκδόσεων νέων τίτλων πρέπει να 
υπολογίζονται και οι λήξεις κρατικού χρέους. Για παράδειγµα, οι εκδόσεις χρέους εντός 2011 µε αρχικούς 
επενδυτές τις εγχώριες τράπεζες ανήλθαν στα 1587 εκ ευρώ. Οι αποπληρωµές παλαιότερου χρέους το 
οποίο έληξε εντός 2011 και το οποίο βρισκόταν στην κατοχή εγχώριων τραπεζών ήταν 745 εκ ευρώ. 

                                                 
1 Νοείται ότι οποιεσδήποτε αγορές σε κυπριακούς τίτλους γίνονται από τις τράπεζες στη δευτερογενή αγορά γίνονται 
ως µέρος της επενδυτικής πολιτικής των τραπεζών και ουδεµία σχέση έχει η Κυπριακή ∆ηµοκρατία ως εκδότης 
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Συνεπώς, η καθαρή χρηµατοδότηση2 του κράτους για το τρέχον έτος από τα κυπριακά χρηµατοπιστωτικά  
ιδρύµατα είναι της τάξεως των 842 εκ ευρώ3. 
 
 

2. Η ρευστότητα στην οικονοµία έχει ενισχυθεί από τις εκδόσεις χρέους στο εξωτερικό 
 
Κατά το διάστηµα 2008-2011 ο κύριος δανεισµός του κράτους προήλθε από το εξωτερικό µε διοχέτευση 
στην οικονοµία ποσού 3370 εκ ευρώ, µε προέλευση ως εξής: 

 Χρεόγραφα ΕΜΤΝ εξωτερικού:  2483 εκ ευρώ από ξένους επενδυτές µόνο 
 ∆άνεια εξωτερικού πλην αποπληρωµές δανείων εξωτερικού: 171 εκ ευρώ (από 827 εκ ευρώ σε 998 
εκ ευρώ) 

 ∆ανεισµός µέσω χρεογράφων ECP το 2011: 716 εκ ευρώ 
 
Το πιο πάνω ποσό αποτέλεσε και το µεγαλύτερο µέρος της αύξησης του δηµοσίου χρέους από 8388 εκ 
ευρώ στις 31-12-2008 σε περίπου 12150 εκ ευρώ στις 31-12-2011.  
 
Περαιτέρω, η άντληση 2,5 δις ευρώ ή περίπου 13,3% του προβλεπόµενου για το 2012 Ακαθάριστου 
Εθνικού Προϊόντος µέσω του δανείου από Ρωσική Οµοσπονδία, θα ενισχύσει περισσότερο την ρευστότητα 
της κυπριακής οικονοµίας. 
 
 

3. Το κράτος έχει εκδώσει προς τα εγχώρια πιστωτικά ιδρύµατα ειδικούς κυβερνητικούς 
τίτλους ύψους 3 δισ. ευρώ ως εργαλείο άντλησης ρευστότητας από την ΕΚΤ 

 
Το Υπουργείο Οικονοµικών σε συνεργασία µε την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και µετά από έγκριση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξέδωσε τριετείς Ειδικούς Κυβερνητικούς Τίτλους ύψους 3 δισ. ευρώ, λήξεως 
Νοεµβρίου 2012, προς τα εγχώρια χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα µε σκοπό την χρήση τους ως ενέχυρο για 
άντληση ρευστότητας από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.  
 
Οι τίτλοι αυτοί διανεµήθηκαν στο σύνολο του τραπεζικού συστήµατος, ενώ λόγω της φύσης τους, δεν 
χρησιµοποιήθηκαν για την άντληση κεφαλαίων εκ µέρους της κυβέρνησης. 
 
 

Συµπέρασµα 
 
Τα πιο πάνω δεδοµένα καταδεικνύουν ότι καµία ασυνήθιστη δανειοληπτική δραστηριότητα του 

∆ηµοσίου από την εγχώρια αγορά δεν έχει γίνει κατά την περίοδο 2008-2011 και ότι ο ισχυρισµός ότι το 
∆ηµόσιο απορρόφησε τις πιστώσεις του εγχώριου τραπεζικού συστήµατος είναι, το λιγότερο, εσφαλµένος. 

 
 
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
    
     ΛΕΥΚΩΣΙΑ 
16 Νοεµβρίου 2011 

                                                 
2 Εξαιρούνται οι εκδόσεις χρέους µε έναρξη και λήξη εντός του 2011. Επίσης, για σκοπούς συνοχής, εξαιρούνται καταθέσεις του 
κράτους σε τράπεζες µε έναρξη και λήξη εντός του έτους 2011. 
3 Υπολογίζεται ότι αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 0,9% των 69,8 δισ. ευρώ καταθέσεων στο εγχώριο τραπεζικό σύστηµα (µε βάση τα 
τελευταία στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας ηµεροµηνίας 27/10/2011) 
 


