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Ευθύνη Ελεγκτικής Υπηρεσίας και διαφύλαξη της ανεξαρτησίας της 

Οι Ειδικές Εκθέσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των ελέγχων που αυτή 

διενεργεί επί των πολιτικών (policies) και προγραμμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας ή άλλων ελεγχόμενων 

οργανισμών ή επί θεμάτων που αφορούν στον Προϋπολογισμό τους ή συγκεκριμένους τομείς αυτού. Η 

Ελεγκτική Υπηρεσία επιλέγει και σχεδιάζει τις εν λόγω ελεγκτικές δραστηριότητες κατά τρόπον ώστε αυτές 

να αποφέρουν τον μέγιστο αντίκτυπο, λαμβανομένων υπόψη των κινδύνων για τις επιδόσεις ή για τη 

συμμόρφωση, του επιπέδου των σχετικών εσόδων ή δαπανών, των επικείμενων εξελίξεων και του δημόσιου 

συμφέροντος.  

Η εκ μέρους της Ελεγκτικής Υπηρεσίας παράθεση ευρημάτων ελέγχου γίνεται στη βάση όσων στοιχείων 

έχουν τεθεί ενώπιόν της από την ελεγχόμενη οντότητα.  

Εκτός αν τούτο δηλωθεί ρητά, η μη παράθεση ευρημάτων επί ορισμένων πτυχών ή θεμάτων που αφορούν 

στο αντικείμενο του ελέγχου, δεν συνιστά διαβεβαίωση, ούτε και υποδηλοί ότι αυτά είναι απαλλαγμένα 

αδυναμιών ή σφαλμάτων ή αποκλίσεων από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, αφού ο εξωτερικός ελεγκτής 

δεν αναμένεται ότι μπορεί να εντοπίζει κάθε αδυναμία ή σφάλμα ή απόκλιση από το ισχύον κανονιστικό 

πλαίσιο. 

Οι συστάσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας αποτελούν εισηγήσεις για τον τρόπο χειρισμού των παρατηρήσεων 

και ευρημάτων του ελέγχου. Σε καμία περίπτωση δεν δύναται να εκληφθεί ότι οι συστάσεις αυτές 

επηρεάζουν την ανεξαρτησία της Υπηρεσίας, ως εξωτερικού ελεγκτή ή ότι συνεπάγονται συμμετοχή της 

Υπηρεσίας στη λήψη οποιασδήποτε σχετικής απόφασης από τη διοίκηση της ελεγχόμενης οντότητας, η 

οποία εξακολουθεί να φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για την ορθή και νόμιμη λήψη απόφασης, ως προς 

τον τρόπο χειρισμού των ευρημάτων ελέγχου και συστάσεων. 
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Ουδεμία πρόνοια στην παρούσα Έκθεση σημαίνει ή θα πρέπει να εκληφθεί, ότι με αυτή διατυπώνουμε 

κατηγορία εναντίον οποιουδήποτε προσώπου για εκ προθέσεως κατάχρηση εξουσίας ή για τη διάπραξη 

ποινικών ή άλλων αδικημάτων. Αυτά, αν υπάρχουν, θα πρέπει να διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές, 

μόνο δε τα αρμόδια δικαστήρια μπορούν να κρίνουν κάποιο πρόσωπο ως ένοχο οποιουδήποτε αδικήματος. 

Τονίζουμε επίσης ότι οι συστάσεις και τα ευρήματά μας αφορούν στους ελεγχόμενους φορείς και 

οποιαδήποτε αναφορά σε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ουδόλως εξυπακούει ότι αυτά έχουν προβεί κατ’ 

ανάγκη σε οτιδήποτε μεμπτό, αφού κάτι τέτοιο εκφεύγει του πεδίου ελέγχου της παρούσας Έκθεσης.  
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1. Σύνοψη 

Η Υπηρεσία μας διεξήγαγε έλεγχο συμμόρφωσης του Γραφείου Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (στο 

εξής: «το ΓΔΔΧ»), με σκοπό την εξακρίβωση του βαθμού συμμόρφωσης του ΓΔΔΧ με τον περί της 

Διαχείρισης του Δημόσιου Χρέους Νόμο (Ν.195(Ι)/2012) (στο εξής: «ο Νόμος»). Επίσης, διεξήγαγε 

διαχειριστικό έλεγχο, που αποσκοπούσε στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της 

διαχείρισης του δημόσιου χρέους, με στόχο την έγκαιρη κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών της 

Δημοκρατίας κατά τον πλέον οικονομικό, αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο και το χαμηλότερο 

δυνατό κόστος δανεισμού, υπό τις εκάστοτε επικρατούσες περιστάσεις, στο πλαίσιο ενός 

αποδεκτού επιπέδου κινδύνου, διασφαλίζοντας στον μέγιστο δυνατό βαθμό ένα βιώσιμο δημόσιο 

χρέος, με το οποίο επιτυγχάνονται οι στόχοι της μεσοπρόθεσμης στρατηγικής.  

Τα σημαντικότερα ευρήματα του ελέγχου αναφέρονται συνοπτικά πιο κάτω: 

 Η Υπηρεσία μας αντιλαμβάνεται ότι το θέμα της ανάληψης δημόσιου χρέους ενέχει έντονα 

το στοιχείο της πολιτικής απόφασης και συνεπώς θεωρούμε ότι εύλογα αυτή έχει υπαχθεί, 

με βάση τον Νόμο, στην πολιτική εξουσία και όχι στη διοικητική λειτουργία του κράτους. Από 

την άλλη, η καθ’ αυτή διαχείριση του δημόσιου χρέους βασίζεται σε εξαιρετικά μεγάλο 

βαθμό σε τεχνοκρατικές αναλύσεις.  

Με δεδομένη την τεράστια σημασία του θέματος στα δημόσια οικονομικά, είναι άποψή μας 

ότι είναι αναγκαία η ύπαρξη δύο διακριτών ασφαλιστικών δικλίδων, ως ακολούθως: 

➢ Οι πολιτικές αποφάσεις του Υπουργού να καταστούν πιο διαφανείς και πολιτικά 

ελέγξιμες, με μεγαλύτερη εμπλοκή (υπό μορφή ενημέρωσης ή λήψης έγκρισης, 

ανάλογα με την περίπτωση) του Υπουργικού Συμβουλίου και σε ορισμένες περιπτώσεις 

της Βουλής των Αντιπροσώπων, ιδίως σε περιπτώσεις που οι αποφάσεις του Υπουργού 

θα αφίστανται των εισηγήσεων του ΓΔΔΧ.  

➢ Να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία του ΓΔΔΧ και ιδίως του Προϊσταμένου, ώστε να μειωθεί 

ο κίνδυνος οι εισηγήσεις του ΓΔΔΧ προς τον Υπουργό να επηρεάζονται από πολιτικές 

πιέσεις.  

 Με την τροποποίηση του Νόμου, προέκυψαν αντιφάσεις με τον περί της Δημοσιονομικής 

Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμο (Ν.20(Ι)/2014), σε σχέση με την αξιολόγηση 

κινδύνου που προκύπτει από εγγυήσεις προς τρίτους, ο οποίος δεν τροποποιήθηκε 

αναλόγως. 

 Εισηγηθήκαμε την τροποποίηση του Ν.20(Ι)/2014, ώστε να μην προκύπτουν αντιφατικές 

πρόνοιες με τον Νόμο. 

 Λόγω του μικρού αριθμού του προσωπικού που απασχολείται στο ΓΔΔΧ, δεν τηρείται 

αυστηρά ο διαχωρισμός εργασιών, ούτε ασκείται ο απαιτούμενος έλεγχος ποιότητας της 

εργασίας από δεύτερο άτομο. 
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 Εισηγηθήκαμε όπως διεξαχθεί μελέτη για την κατάλληλη στελέχωση του ΓΔΔΧ και να 

τροχοδρομηθεί η διαδικασία εφαρμογής διαδικασιών που να διασφαλίζει τον διαχωρισμό 

καθηκόντων και την ποιότητα της εργασίας. 

 Θεωρούμε ότι η πληροφόρηση που παρέχεται από το ΓΔΔΧ προς το Υπουργικό Συμβούλιο, στο 

πλαίσιο της έγκρισης της Μεσοπρόθεσμης Στρατηγικής Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (στο εξής 

«η ΜΣΔΔΧ»), θα πρέπει να εμπλουτιστεί, ιδιαίτερα σε σχέση με τους απορρέοντες κινδύνους από 

τις επιλογές μεταξύ βραχυπρόθεσμου, μεσοπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου δανεισμού. 

 Εισηγηθήκαμε όπως, μαζί με την ΜΣΔΔΧ, υποβάλλεται στο Υπουργικό Συμβούλιο και στη 

Βουλή των Αντιπροσώπων, σχετική έκθεση από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, στην οποία θα 

επεξηγούνται οι τυχόν κίνδυνοι που απορρέουν από το είδος δανεισμού, που προτείνεται. 

 Παρόλο που το δημόσιο χρέος περιλαμβάνει δανεισμό με κυμαινόμενο επιτόκιο, με αποτέλεσμα 

να προκύπτει επιτοκιακός κίνδυνος από τη διακύμανση των επιτοκίων, το ΓΔΔΧ δεν χρησιμοποιεί 

χρηματοοικονομικά εργαλεία (π.χ. παράγωγα (derivatives)) για ελαχιστοποίηση του κίνδυνου 

αυτού ή/και του συναλλαγματικού κίνδυνου, σε περίπτωση νέου δανεισμού σε ξένο 

συνάλλαγμα. 

 Εισηγηθήκαμε όπως καταρτιστούν διαδικασίες που να καθορίζουν τον τρόπο αξιοποίησης 

κατάλληλων χρηματοοικονομικών εργαλείων, ούτως ώστε, όταν παραστεί η ανάγκη, το ΓΔΔΧ 

να είναι έτοιμο να αξιοποιήσει τα οφέλη που προσφέρουν τα εργαλεία αυτά. 

Από την ανάλυση που διενεργήσαμε, σε σχέση με την εξέταση της βιωσιμότητας του δημοσίου χρέους 

της Κύπρου και τις τρέχουσες πρακτικές του ΓΔΔΧ, προέκυψαν τα πιο κάτω συμπεράσματα: 

 Τα σημερινά εξαιρετικά χαμηλά επιτόκια στην ευρωζώνη καθιστούν το δημόσιο χρέος της 

Κύπρου βιώσιμο, ωστόσο το υψηλό του επίπεδο εξακολουθεί να αποτελεί λόγο ανησυχίας, 

καθώς η πορεία του μπορεί να εκτροχιαστεί από πιθανούς κλυδωνισμούς. 

Εισηγηθήκαμε όπως το ΓΔΔΧ είναι σε συνεχή εγρήγορση, για προώθηση έγκαιρων και 

αποτελεσματικών ενεργειών, που να προωθούν τη σταδιακή μείωση του δημόσιου χρέους και 

να αποτρέπουν εκτροχιασμό της πορείας του χρέους σε περίπτωση πιθανών κλυδωνισμών. 

 Εντοπίζουμε πιθανό σημείο αυξημένου κινδύνου γύρω στο 2028, όταν πολύ υψηλά ποσά του 

χρέους καθίστανται πληρωτέα και θα πρέπει να αναχρηματοδοτηθούν. Η πρόκληση αυτή, που 

πρέπει να αντιμετωπίσει το ΓΔΔΧ, τονίζει την ανάγκη όπως η ΜΣΔΔΧ συνεχίζει να εστιάζει στο 

μέλλον και το ΓΔΔΧ ενισχύσει τις δυνατότητές του να εντοπίζει σημεία αυξημένου κινδύνου και 

να βελτιστοποιεί τις στρατηγικές χρηματοδότησης. 

Εισηγηθήκαμε όπως το ΓΔΔΧ διασφαλίσει τη στρατηγική χρηματοδότησης δημόσιου χρέους, 

για να κατανείμει τις χρηματοδοτικές ανάγκες γύρω από το σημείο αυξημένου κινδύνου, 

χωρίς να αποκλίνει σημαντικά από τη στρατηγική ενδιάμεσου κινδύνου/κόστους που 

ακολουθεί σήμερα και που συνάδει με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές.  

 Το ΓΔΔΧ, κατά τα τελευταία χρόνια, ακολουθεί μια στρατηγική διαχείρισης του χρέους που 

βρίσκεται ενδιάμεσα μιας στρατηγικής χαμηλού κόστους και μιας χαμηλού κινδύνου, κάτι το 
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οποίο συνάδει με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές. Στο παρελθόν παρατηρήθηκαν σημαντικές 

αποκλίσεις από τη στρατηγική αυτή, αλλά μετά την ίδρυση του ΓΔΔΧ, το 2013, η κατάσταση έχει 

σταθεροποιηθεί σημαντικά.  Επισημαίνουμε ότι, οποιαδήποτε παρέκκλιση από την υφιστάμενη 

στρατηγική πρέπει να εγκρίνεται στο ανώτατο επίπεδο της κυβέρνησης, καθώς συνεπάγεται την 

ανάληψη κινδύνου, που θεωρούμε ότι πρέπει να νομιμοποιείται πολιτικά.   

 Τυχόν αλλαγές στη στρατηγική χρηματοδότησης του χρέους, θα πρέπει να κοινοποιούνται 

έγκαιρα και με σαφήνεια σε πιθανούς επενδυτές. Επισημαίνουμε ότι, παρόλο που τα ΓΔΔΧ 

απολαμβάνουν, διεθνώς, γενικά αρκετή ευελιξία, σε σχέση με τον καθορισμό της στρατηγικής 

χρηματοδότησης του δημοσίου χρέους, τείνουν να προδεσμεύονται με ετήσια σχέδια έκδοσης 

και αποφεύγουν να εκπλήσσουν τις αγορές.  

 Εισηγηθήκαμε όπως το ΓΔΔΧ διασφαλίσει ότι αποφεύγονται σημαντικές μεταβολές στη 

στρατηγική χρηματοδότησης του δημοσίου χρέους και κατά συνέπεια στην ανοχή κινδύνου 

του κράτους και, εάν αυτό καταστεί αναγκαίο, να θεσπιστεί μηχανισμός ενημέρωσης της 

Βουλής των Αντιπροσώπων. 

 Οι στρατηγικές χρηματοδότησης του χρέους, που εφαρμόστηκαν κατά τα έτη 2011-2012 και 

2018, δεν φαίνονται να συνάδουν με τον στόχο της εξασφάλισης χρηματοδότησης χρέους με το 

χαμηλότερο δυνατό κόστος, εντός αποδεκτών επιπέδων κινδύνου. Οι αποκλίσεις της περιόδου 

2011-2012 προϋπήρχαν της ίδρυσης του ΓΔΔΧ, ενώ η πιο πρόσφατη απόκλιση του 2018 

προέκυψε κατά την έκδοση κρατικού ομόλογου, στην Ελληνική Τράπεζα, για την αγορά της 

Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας (στο εξής:ΣΚΤ). 

 Ο καθορισμός μιας σταθμισμένης μέσης διάρκειας χρέους κατά την έκδοση, σε μια αποδεκτή 

αξία, δεν είναι από μόνος του επαρκής για τον έλεγχο των κινδύνων που προκύπτουν από τη 

διαχείριση του δημοσίου χρέους, αφού στο πλαίσιο αυτό υπάρχουν διάφοροι εναλλακτικοί 

τρόποι έκδοσης χρέους, ορισμένοι από τους οποίους μπορεί να αποκλίνουν από τα όρια 

βέλτιστης απόδοσης. Αυτό έχει παρατηρηθεί με την πιο πρόσφατη έκδοση του 2021, που 

αποκλίνει κάπως από το όριο βέλτιστων επιλογών (efficient frontier). Συνεπώς, η επιλογή του 

χαρτοφυλακίου χρηματοδότησης χρέους είναι εξίσου σημαντική με τη διατήρηση της 

σταθμισμένης μέσης διάρκειας χρέους κατά την έκδοσή του στα καθορισμένα επίπεδα.  

Εισηγηθήκαμε όπως το ΓΔΔΧ αναπτύξει περαιτέρω τις ικανότητές του για διαχείριση κινδύνου, 

για να σχεδιάσει αποδοτικές στρατηγικές χρηματοδότησης χρέους, λαμβάνοντας υπόψη την 

αβεβαιότητα που περιβάλλει όλες τις παραμέτρους του δημοσίου χρέους και να λαμβάνει 

υπόψη τις μελλοντικές προκλήσεις, που αφορούν σε περιόδους που εκτείνονται μετά το τέλος 

της ΜΣΔΔΧ. Η εισήγηση αυτή συνάδει και με σχετική εισήγηση που είχε γίνει από τον ΕΜΣ το 

2015, ωστόσο το γεγονός ότι καταγράφεται και από την Υπηρεσία μας, μετά από 6 χρόνια, 

καταδεικνύει ότι δεν επιτεύχθηκε ικανοποιητική προόδος προς αυτή την κατεύθυνση. 

 Το χαρτοφυλάκιο έκδοσης χρέους του 2021 αποκαλύπτει μια μικρή στροφή προς χαμηλότερο 

κόστος, αλλά με ανάληψη υψηλότερου κινδύνου, που δεν συνάδει με τη συνολική μείωση των 

επιτοκίων που παρατηρείται, λόγω των πρόσφατων πολιτικών της ΕΚΤ. 
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Εισηγηθήκαμε όπως το ΓΔΔΧ διασφαλίσει και λαμβάνει εγκαίρως, άμεσες ενέργειες προς 

εκμετάλλευση συγκυριών που προκύπτουν από απρόβλεπτες καταστάσεις για μείωση του 

κόστους του χαρτοφυλακίου του δημοσίου χρέους. 

 Παρατηρούμε σημαντική συσσώρευση αποθέματος ρευστότητας τα τελευταία δύο χρόνια, που 

αντιστοιχεί στο περίπου 150% των αναγκών χρηματοδότησης του βραχυπρόθεσμου χρέους, και 

προέκυψε κυρίως για διασφάλιση της ρευστότητας, ενόψει της αβεβαιότητας που επέφερε η 

πανδημία COVID-19. Η χρήση μέρους αυτού του αποθέματος ρευστότητας για την αποπληρωμή 

χρέους, θα μπορούσε να βελτιώσει σημαντικά το κόστος και τον κίνδυνο του δημοσίου χρέους, 

πράγμα που φαίνεται να εφαρμόζει τώρα  το ΓΔΔΧ.  

Παρόλο ότι, για την αύξηση του αποθέματος ρευστότητας, το ΓΔΔΧ ακολούθησε τη σχετική 

διαδικασία για τον καθορισμό του και τεκμηρίωσε προσεκτικά το σκεπτικό του, εισηγηθήκαμε 

όπως μελλοντικά λαμβάνεται η δέουσα προσοχή στις επιπτώσεις τέτοιων αποφάσεων, 

εφόσον δεν αποτελούν αποτελεσματική μέθοδο για την εξασφάλιση του χαμηλότερου 

κόστους με αποδεκτό κίνδυνο. 

 Το δημόσιο χρέος παρουσιάζεται ως βιώσιμο για ένα ευρύ φάσμα ρυθμού ανάπτυξης και 

προβλέψεων, σε σχέση με το ύψος των επιτοκίων. Ωστόσο, ένας συνδυασμός υψηλών επιτοκίων 

και χαμηλού ρυθμού ανάπτυξης θα μπορούσε να εκτροχιάσει την πορεία του. Ένας τέτοιος 

συνδυασμός γεγονότων θα μπορούσε να προκληθεί από εξωτερικούς κλυδωνισμούς και το ΓΔΔΧ 

θα πρέπει να είναι ενήμερο για τους κινδύνους αυτούς. Τα τεστ αντοχής επιβεβαιώνουν ότι τα 

υψηλά επίπεδα χρέους δημιουργούν μία εύθραυστη κατάσταση. 

Υποβάλαμε την εισήγηση όπως το ΓΔΔΧ διασφαλίσει τη στενή παρακολούθηση ενδεχόμενων 

εξωτερικών κλυδωνισμών και να είναι προετοιμασμένο για άμεσες διορθωτικές ενέργειες, 

μαζί με ταυτόχρονη προσπάθεια για μείωση του ύψους του δημόσιου χρέους.   

 Τα τεστ αντοχής, αναφορικά με την κλιματική αλλαγή, επιβεβαιώνουν ότι τα υψηλά επίπεδα 

χρέους δημιουργούν μία κατάσταση η οποία καθίσταται πιο εύθραυστη, λόγω των επιπτώσεων 

των κλιματικών αλλαγών στην οικονομία. 

Εισηγηθήκαμε όπως το ΓΔΔΧ, σε συνεργασία με το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, ενσωματώσουν 

την ανάλυση του κλιματικού κινδύνου στα δημόσια οικονομικά. 

Τα πιο πάνω ευρήματα και εισηγήσεις της Υπηρεσίας μας υποβλήθηκαν στις 23.12.2021 στο Υπουργείο 

Οικονομικών, οι απόψεις του οποίου λήφθησαν στις 4.1.2022 και, όπου κρίθηκε σκόπιμο, 

ενσωματώθηκαν στο κείμενο της Έκθεσης. 
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2. Εισαγωγή 

Από το 2008, με την ένταξη της Κύπρου στην ευρωζώνη, προέκυψε η ανάγκη για μεταφορά της 

διαχείρισης του δημόσιου χρέους, από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, στο Υπουργείο 

Οικονομικών (στο εξής «το Υπουργείο»). Αυτό υλοποιήθηκε με την Υπουργική Απόφαση αρ. 67.443, 

ημερ. 9.7.2008, οπότε οι αρμοδιότητες διαχείρισης του δημόσιου χρέους μεταφέρθηκαν, από την 

1.8.2010, στο Υπουργείο όπου και ιδρύθηκε το ΓΔΔΧ. Το 2012 ψηφίστηκε ο περί Διαχείρισης του 

Δημόσιου Χρέους Νόμος (Ν.195(Ι)/2012), (στο εξής «ο  Νόμος») που διέπει τη λειτουργία του ΓΔΔΧ, 

στη βάση τεχνικής βοήθειας από τη Διεθνή Τράπεζα. 

Με βάση τον Νόμο, η κύρια αποστολή του ΓΔΔΧ είναι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή της εκάστοτε 

κατάλληλης κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα της διαχείρισης του δημόσιου χρέους, ανάλογα με 

τις εγχώριες και διεθνείς οικονομικές συγκυρίες και προοπτικές.  

Το ΓΔΔΧ αποτελεί Διεύθυνση του Υπουργείου και κατά συνέπεια λειτουργεί υπό τη γενική 

επίβλεψη του Γενικού Διευθυντή. Σύμφωνα με το άρθρο 4(3) του Νόμου, ο Υπουργός, κατόπιν 

εισήγησης του Γενικού Διευθυντή, διορίζει ως Προϊστάμενο του ΓΔΔΧ ένα εκ των Οικονομικών 

Διευθυντών του Υπουργείου.  

Σύμφωνα με το άρθρο 7(1) του Νόμου, ο Υπουργός έχει την αποκλειστική εξουσία να δανείζεται 

κεφάλαια εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το Άρθρο 7(2) του Νόμου προνοεί τους σκοπούς 

για τους οποίους μπορεί ο Υπουργός να δανείζεται (περαιτέρω ανάλυση στο σημείο 5.1.4): 

α. χωρίς να απαιτείται ενημέρωση της Βουλής των Αντιπροσώπων (στο εξής «η Βουλή»), που 

αφορά στη σύναψη δανεισμού για κάλυψη των συνήθων δανειακών αναγκών, 

β. με εκ των υστέρων ενημέρωση της Βουλής, που αφορά στις περιπτώσεις σύναψης δανεισμού 

για αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, και 

γ. κατόπιν ενημέρωσης της Βουλής, που αφορά στη σύναψη δανεισμού για οποιονδήποτε άλλο 

λόγο. 

Οι δημόσιες δανειακές ανάγκες καθορίζονται με βάση τέσσερις παράγοντες, όπως αυτοί φαίνονται 

στο Διάγραμμα 1. 

 

 

 

Διάγραμμα 1. Γενικός τύπος υπολογισμού των δημόσιων δανειακών αναγκών. 

Σημειώνουμε ότι, στον καθορισμό των δανειακών αναγκών λαμβάνονται υπόψη και υποχρεώσεις 

που προκύπτουν από εγγυήσεις του κράτους που, κατόπιν αξιολόγησης από το Γενικό Λογιστήριο, 

κρίνονται ως πιθανό να καταπέσουν. 
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Στην Κύπρο, το ύψος των δανειακών αναγκών εγκρίνεται έμμεσα από τη Βουλή, καθώς όλες οι πιο 

πάνω μεταβλητές περιλαμβάνονται στον κρατικό Προϋπολογισμό του εκάστοτε έτους, ο οποίος 

ψηφίζεται σε Νόμο από τη Βουλή, με βάση το άρθρο 81 του Συντάγματος. Κατά συνέπεια, η Βουλή, 

με την έγκριση του Προϋπολογισμού, παραχωρεί την εξουσία στον Υπουργό να προβαίνει σε 

δανεισμό, στο πλαίσιο της ΜΣΔΔΧ, η οποία εγκρίνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο μετά από 

ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού της Βουλής. Όπως 

προκύπτει, παρόλο που ο Υπουργός έχει την αποκλειστική εξουσία να δανείζεται κεφάλαια, έχουν 

θεσπιστεί αρκετές δικλείδες ασφαλείας, ώστε αυτό να γίνεται εντός καθορισμένου πλαισίου για 

το οποίο τυγχάνει ενημέρωσης και η Βουλή. 

Το ΓΔΔΧ, υπό τη γενική επίβλεψη του Γενικού Διευθυντή, είναι σύμφωνα με τον Νόμο, υπεύθυνο 

για τη διεκπεραίωση των εργασιών διαχείρισης του δημόσιου χρέους, τη διαχείριση των ρευστών 

διαθεσίμων της Κυβέρνησης, των συναλλαγών δανεισμού, καθώς επίσης την ετοιμασία 

οποιασδήποτε νομοθεσίας αναφορικά με τη ρύθμιση εργασιών διαχείρισης δημόσιου χρέους. 

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Νόμου, ο αντικειμενικός σκοπός της διαχείρισης του δημόσιου χρέους 

είναι να διασφαλιστεί ότι οι χρηματοδοτικές ανάγκες της Δημοκρατίας καλύπτονται πάντα 

εγκαίρως και ότι το κόστος δανεισμού είναι το χαμηλότερο δυνατό μεσοπρόθεσμα, στο πλαίσιο 

ενός αποδεκτού επιπέδου κινδύνου. Η αναφορά αυτή παραπέμπει στη σχέση που διέπει το κόστος 

δανεισμού με το επίπεδο κινδύνου. Όπως εξηγείται στο πιο κάτω γράφημα, όσο πιο μεγάλη είναι 

η διάρκεια ενός ομολόγου, τόσο πιο υψηλό είναι το κόστος δανεισμού (ύψος επιτοκίου) αλλά και 

τόσο πιο μικρός είναι ο κίνδυνος για την αναχρηματοδότηση του χρέους.  Σημειώνουμε ότι, αυτή 

η σχέση ισχύει με τη συνήθη καμπύλη επιτοκίων δανεισμού, όπου τα μακροχρόνια επιτόκια είναι 

υψηλότερα των βραχυχρονίων, ενώ σε εξαιρετικές περιπτώσεις η καμπύλη μπορεί να αναστραφεί. 

 

Διάγραμμα 2. Η αντίστροφη σχέση κόστους δανεισμού και κινδύνου αναχρηματοδότησης του δημόσιου χρέους. 

Το άρθρο 9 του Νόμου, προβλέπει ότι το ΓΔΔΧ εκπονεί και επικαιροποιεί, τουλάχιστον μία φορά ετησίως, 

σε κυλιόμενη βάση, τη ΜΣΔΔΧ, η οποία καλύπτει χρονικό ορίζοντα τριών μέχρι πέντε ετών και περιέχει 

τους στόχους του ΓΔΔΧ, όσον αφορά στη διαχείριση του δημόσιου χρέους. Εκτενέστερη αναφορά γίνεται 

στο σημείο 5.3 της παρούσας Έκθεσης. 

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Νόμου, για κάθε δημοσιονομικό έτος, το ΓΔΔΧ εκπονεί 

Ετήσιο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα (ΕΧΠ), το οποίο καλύπτει τις προβλεπόμενες συσσωρευμένες 
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δανειακές ανάγκες της Κυπριακής Δημοκρατίας και διαμοιράζει το ανώτατο όριο δανεισμού ανά 

χρηματοδοτικό εργαλείο. Εκτενέστερη αναφορά γίνεται στο σημείο 5.4 της παρούσας Έκθεσης. 

Όπως προκύπτει, το πλαίσιο λειτουργίας του ΓΔΔΧ καθορίζεται από τον Νόμο, τη ΜΣΔΔΧ και το ΕΧΠ. 

Για τη διεκπεραίωση των εργασιών του, το ΓΔΔΧ συνεργάζεται με το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας 

(ΓΛ) και με το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ), με το οποίο έχει υπογράψει συμφωνία συνεργασίας. 

Συγκεκριμένα, το ΓΛ αναλαμβάνει την εξυπηρέτηση των δανείων και το ΧΑΚ παρέχει τις συνήθεις του 

υπηρεσίες, ως χρηματιστήριο, στην περίπτωση των εισηγμένων κυβερνητικών ομολόγων, καθώς και 

άλλες υπηρεσίες, όπως την παραλαβή και έλεγχο των αιτήσεων από τα ενδιαφερόμενα μέρη, την 

ετοιμασία σχετικής κατάστασης προς το ΓΔΔΧ και τη δημιουργία μερίδας επενδυτή και τήρησης μητρώου 

για τα μη εισηγμένα κυβερνητικά ομόλογα προς φυσικά πρόσωπα. 

 

Διάγραμμα 3. Διασυνδέσεις και αλληλοεπιδράσεις μεταξύ των αρμόδιων φορέων για τη Διαχείριση Δημόσιου Χρέους. 

Ο παρών έλεγχος της Υπηρεσίας μας περιορίστηκε στις δραστηριότητες που ασκούνται από το ΓΔΔΧ, το 

οποίο ακολουθεί το μοντέλο που παρατίθεται στο Διάγραμμα 4, για διαχωρισμό εργασιών και που 

συνάδει με τη βέλτιστη πρακτική διεθνώς (περισσότερες λεπτομέρειες στο σημείο 5.2.1). 

  

 

 

 

 

Διάγραμμα 4. Μοντέλο διαχωρισμού εργασιών. 

  

 
 

ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
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3. Σκοπός του ελέγχου και μεθοδολογία 

3.1 Θεσμικό πλαίσιο αρμοδιοτήτων Γενικού Ελεγκτή 

Ο έλεγχος διενεργήθηκε στο πλαίσιο των συνταγματικών αρμοδιοτήτων του Γενικού Ελεγκτή της 

Δημοκρατίας και των προνοιών του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού 

Πλαισίου Νόμου (Ν.20(I)/2014). 

Το άρθρο 116 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας ορίζει ότι ο Γενικός Ελεγκτής ελέγχει 

εν ονόματι της Δημοκρατίας όλες τις εισπράξεις και πληρωμές και όλους τους λογαριασμούς 

χρηματικών διαθεσίμων και άλλου ενεργητικού ή άλλων υποχρεώσεων που αναλαμβάνει η 

Δημοκρατία ή που δημιουργούνται για λογαριασμό της. Για τον σκοπό αυτό, ο Γενικός Ελεγκτής 

έχει δικαίωμα να επιθεωρεί και να ελέγχει όλα τα σχετικά βιβλία, αρχεία και καταστάσεις, καθώς 

και τους χώρους όπου φυλάγεται το πιο πάνω ενεργητικό. Επίσης, ο Γενικός Ελεγκτής ασκεί κάθε 

άλλη εξουσία ή εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα ή υποχρεώσεις που καθορίζονται ή του 

αναθέτονται διά Νόμου. 

Σύμφωνα με το άρθρο 81 του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου 

Νόμου (Ν.20(I)/2014), ο Γενικός Ελεγκτής διεξάγει τον εξωτερικό έλεγχο των λογαριασμών της 

Δημοκρατίας. 

Σύμφωνα με τον περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και περί του 

Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμο (Ν.38(Ι)/2014), ο ελέγχων λειτουργός κάθε 

κονδυλίου οφείλει να διασφαλίσει την ορθότητα και νομιμότητα των εισπράξεων και πληρωμών 

και την αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα και οικονομία της υλοποίησης τού οικείου 

Προϋπολογισμού στη βάση των αρχών της χρηστής χρηματοοικονομικής διαχείρισης (άρθρα 7(1) 

και 8).  

Στη βάση των πιο πάνω, η Ελεγκτική Υπηρεσία προχωρεί σε οικονομικούς και διαχειριστικούς 

ελέγχους, όπως και ελέγχους συμμόρφωσης Υπουργείων, Τμημάτων και Υπηρεσιών της Δημόσιας 

Υπηρεσίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.  

Ο περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας Νόμος 

(Ν.113(Ι)/2002) παρέχει σαφείς εξουσίες στον Γενικό Ελεγκτή να ζητά στοιχεία σε οποιαδήποτε 

μορφή, περιλαμβανομένης και της ηλεκτρονικής μορφής, επεξηγήσεις και πληροφορίες, γραπτές 

ή προφορικές, που κατά την κρίση του μπορούν να τον υποβοηθήσουν στην εκτέλεση του έργου 

του. 

3.2 Σκοπός του ελέγχου 

Ο παρών έλεγχος σκοπό είχε: 

 την εξακρίβωση του βαθμού συμμόρφωσης του ΓΔΔΧ με τον Νόμο (έλεγχος συμμόρφωσης), 

και  

 την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης του δημόσιου χρέους, με στόχο 

την έγκαιρη κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών της Δημοκρατίας κατά τον πλέον 
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οικονομικό, αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο και το χαμηλότερο δυνατό κόστος 

δανεισμού, υπό τις εκάστοτε επικρατούσες περιστάσεις, στο πλαίσιο ενός αποδεκτού 

επιπέδου κινδύνου, διασφαλίζοντας στον μέγιστο δυνατό βαθμό ένα βιώσιμο δημόσιο 

χρέος, με το οποίο επιτυγχάνονται οι στόχοι της μεσοπρόθεσμης στρατηγικής (διαχειριστικός 

έλεγχος).  

3.3 Ερωτήματα ελέγχου (αφορούν στον διαχειριστικό έλεγχο) 

α. Είναι το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του ΓΔΔΧ επαρκές; 

β. Είναι η οργανωτική δομή του ΓΔΔΧ αποτελεσματική; 

γ. Επιβεβαιώνεται η ορθή/κατάλληλη ετοιμασία, χρήση και παρακολούθηση της 

Μεσοπρόθεσμης Στρατηγικής Δημόσιου Χρέους (ΜΣΔΔΧ); 

δ. Επιβεβαιώνεται η ορθή ετοιμασία και έγκριση του ΕΧΠ; 

ε. Διασφαλίζεται η σύναψη δημόσιου χρέους με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο (σε σχέση με τους 

παράγοντες κόστος, κίνδυνος, βιωσιμότητα); 

στ. Διασφαλίζεται η εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους (μόνο το μέρος που αφορά στο ΓΔΔΧ) με 

τον πιο οικονομικό και αποτελεσματικό τρόπο; 

ζ. Διασφαλίζεται η ορθή και έγκαιρη ετοιμασία της ετήσιας έκθεσης του ΓΔΔΧ; 

η. Είναι αξιόπιστο το λογισμικό σύστημα που χρησιμοποιεί το ΓΔΔΧ; 

θ. Διασφαλίζεται η διαφάνεια όσον αφορά στις εργασίες του ΓΔΔΧ και στο ύψος/σύνθεση κ.λπ., 

του δημόσιου χρέους; 

3.4 Μεθοδολογία 

3.4.1 Πρότυπα ελέγχου 

Σύμφωνα με το άρθρο 81(2) του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού 

Πλαισίου Νόμου (Ν.20(I)/2014), ο Γενικός Ελεγκτής διεξάγει τον εξωτερικό έλεγχο στη βάση 

διεθνών αναγνωρισμένων προτύπων ελέγχου που ο ίδιος αποφασίζει. 

Όπως ρητά αναφέρεται στις Ελεγκτικές Οδηγίες που έχουν εκδοθεί από τον Γενικό Ελεγκτή, οι 

έλεγχοι της Ελεγκτικής Υπηρεσίας διεξάγονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ISAs) που 

εκδίδονται από τη Διεθνή Ομοσπονδία Λογιστών (IFAC) και τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου Ανώτατων 

Ελεγκτικών Ιδρυμάτων (ISSAIs) που εκδίδει ο Διεθνής Οργανισμός Ανώτατων Ελεγκτικών 

Ιδρυμάτων (INTOSAI), ο οποίος είναι ένας αυτόνομος, ανεξάρτητος, μη-πολιτικοποιημένος 

Οργανισμός, με ειδικό συμβουλευτικό καθεστώς προς το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο 

(ECOSOC) του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.  

Τα Πρότυπα ISSAIs διαχωρίζουν τους ελέγχους που διενεργούνται από τα Ανώτατα Ελεγκτικά 

Ιδρύματα σε τρεις κατηγορίες, τους οικονομικούς ελέγχους (“financial audit”), τους ελέγχους 

συμμόρφωσης (“compliance audit”) και τους διαχειριστικούς ελέγχους (“performance audit”). Για 

τους ελέγχους αυτούς υπάρχει αριθμός ελεγκτικών προτύπων που είναι κοινά και αριθμός 

ελεγκτικών προτύπων που αφορούν ειδικά στην κάθε κατηγορία ελέγχου.  
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Η διενέργεια του παρόντος ελέγχου διέπεται κυρίως από τις διατάξεις των πιο κάτω Προτύπων: 

 

 

Tο πλέον θεμελιώδες πρότυπο INTOSAI-P1 ουσιαστικά καταγράφει αυτούσια τη Διακήρυξη, η 

οποία υιοθετήθηκε το 1977 από το Παγκόσμιο Συνέδριο του INTOSAI στη Λίμα του Περού (“The 

Lima Declaration”). Όπως στο ίδιο το Πρότυπο καταγράφεται, το έγγραφο αυτό θεωρείται η 

“Magna Carta” στην άσκηση εξωτερικού ελέγχου των κυβερνήσεων, καθώς έθεσε τα θεμέλια του 

δημόσιου ελέγχου. Η Διακήρυξη θέτει τα βασικά σημεία ελέγχου και τις βασικές αρχές για τα 

Ανώτατα Ελεγκτικά Ιδρύματα που είναι αναγκαίες, ώστε να επιτευχθούν ανεξάρτητα και 

αντικειμενικά αποτελέσματα. Οι αρχές που εγκαθιδρύθηκαν στη Διακήρυξη της Λίμα 

αναγνωρίστηκαν από τις Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ με αρ. 66/209 (ημερ. 

22.12.2011) και 69/228 (ημερ. 19.12.2014). 

Το Πρότυπο ISSAI 100 παρουσιάζει τον ορισμό του ελέγχου του δημόσιου τομέα και παρέχει τις 

βασικές έννοιες, στοιχεία και αρχές (τόσο τις γενικές αρχές που σχετίζονται με τον έλεγχο όσο και 

τις αρχές που σχετίζονται με τις διάφορες φάσεις της διαδικασίας ελέγχου) που ισχύουν για όλους 

τους ελέγχους του δημόσιου τομέα. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Προτύπου ISSAI 300, οι διαχειριστικοί έλεγχοι των Ανώτατων 

Ελεγκτικών Ιδρυμάτων περιλαμβάνουν την εξέταση προγραμμάτων, πράξεων, συστημάτων και 

διαδικασιών διαχείρισης, προκειμένου να εκτιμηθεί κατά πόσον οι πόροι που διατίθενται 

χρησιμοποιούνται κατά τρόπο οικονομικό, αποδοτικό και αποτελεσματικό. Η αρχή της οικονομίας 

εξετάζει την ελαχιστοποίηση του κόστους των πόρων, η αρχή της αποδοτικότητας εξετάζει την 

επίτευξη του μεγαλύτερου δυνατού αποτελέσματος από τους διαθέσιμους πόρους και η αρχή της 

αποτελεσματικότητας εξετάζει την επίτευξη του επιδιωκόμενου στόχου. Οι έλεγχοι αυτοί, που 

εξετάζουν και την τήρηση των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, καλύπτουν ένα 

ευρύ φάσμα θεμάτων και στο πλαίσιό τους αξιολογούνται διάφορες πτυχές της διαδικασίας, 

συμπεριλαμβανομένων των εισροών (τα οικονομικά, ανθρώπινα, υλικά, οργανωτικά ή κανονιστικά 

μέσα που είναι αναγκαία για την υλοποίηση), των υλοποιήσεων (τα παραδοτέα), των 

αποτελεσμάτων (οι επιδράσεις στους άμεσους παραλήπτες ή αποδέκτες) και του αντίκτυπου 

(μακροπρόθεσμες αλλαγές στην κοινωνία). 
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Σύμφωνα με την παράγραφο 30 του Προτύπου ISSAI 300, ο ελεγκτής ενδέχεται, σε εξειδικευμένους 

τομείς, να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες εξωτερικού εμπειρογνώμονα, με σκοπό τη συμπλήρωση των 

απαιτούμενων γνώσεων της ομάδας ελέγχου. Στη βάση του πιο πάνω και λόγω της εξειδίκευσης του 

θέματος, η Υπηρεσία μας, αξιοποιώντας τις υπηρεσίες του Καθηγητή  του Πανεπιστημίου Κύπρου κ. 

Σταύρου Ζένιου ως εξωτερικού εμπειρογνώμονα, τον οποίο επέλεξε κατόπιν σχετικής διερεύνησης, και 

ο οποίος κατέχει ειδικές γνώσεις και διεθνή πείρα με συναφείς επιστημονικές δημοσιεύσεις σε έγκυρα 

επιστημονικά περιοδικά, προχώρησε στη διενέργεια ελέγχου που αφορούσε στην αξιολόγηση (α) της 

βιωσιμότητας του δημόσιου χρέους της Κύπρου και (β) της επιλογής των χρηματοδοτικών εργαλείων 

για σύναψη δανεισμού προς κάλυψη των δανειακών αναγκών της Κύπρου με τον πιο οικονομικό, 

αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο. Τα κύρια σημεία και συμπεράσματα της έκθεσης του 

εμπειρογνώμονα έχουν υιοθετηθεί και ενσωματωθεί στην Έκθεσή μας, ενώ το αυτούσιο κείμενο (στα 

Αγγλικά) παρουσιάζεται ως Παράρτημα II. 

Το Πρότυπο ISSAI 400 ορίζει τον έλεγχο συμμόρφωσης ως μια ανεξάρτητη εκτίμηση του κατά πόσο ένα 

δεδομένο θέμα είναι σύμφωνο με τις αρχές που έχουν οριστεί ως κριτήρια ελέγχου. Οι έλεγχοι αυτοί 

αποσκοπούν στην αξιολόγηση του κατά πόσο οι ενέργειες του ελεγχόμενου φορέα συνάδουν με τις 

αρχές ή κανόνες που τον διέπουν. Οι αρχές και κανόνες αυτοί μπορεί να αφορούν στη συμμόρφωση 

με διατάξεις των σχετικών Νόμων, Κανονισμών ή συμφωνιών ή με τις γενικές αρχές χρηστής 

χρηματοοικονομικής διαχείρισης και συμπεριφοράς δημοσίων αξιωματούχων. Σύμφωνα με το 

Πρότυπο, αν ο έλεγχος συμμόρφωσης διενεργείται ως μέρος διαχειριστικού ελέγχου, τότε η 

συμμόρφωση με τις καθορισμένες αρχές και κανόνες θεωρείται μία από τις παραμέτρους της 

οικονομίας, αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας, εφόσον η μη συμμόρφωση μπορεί να επιφέρει 

(ή να αιτιολογήσει) τη μη επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων. 

Οι κατευθυντήριες γραμμές του INTOSAI για τον έλεγχο του δημοσίου χρέους (GUID 5250) παρέχουν 

καθοδήγηση και συγκεκριμένες οδηγίες για τον σχεδιασμό και τη διεξαγωγή ελέγχων του δημόσιου 

χρέους, εφαρμόζοντας τις θεμελιώδεις αρχές ελέγχου που προβλέπονται στο ISSAI 100 σε όλες τις 

φάσεις του οικονομικού ελέγχου, του διαχειριστικού ελέγχου και του ελέγχου συμμόρφωσης, 

προκειμένου να παράγουν ποιοτικές εκθέσεις που είναι επωφελείς για τη χρηστή διαχείριση του 

δημοσίου χρέους και τη χρηστή διακυβέρνηση. 

3.4.2 Ελεγκτική προσέγγιση  

Για την επιλογή του θέματος, προβήκαμε, σε πρώτο στάδιο, στην ακτινογράφηση του αντικειμένου και 

δραστηριοτήτων του Υπουργείου, αναλύσαμε σχετικά αριθμητικά στοιχεία, συντάξαμε κατάσταση με 

όλα τα πιθανά θέματα διαχειριστικού ελέγχου και καθορίσαμε κριτήρια, βάσει των οποίων τα θέματα 

αυτά αξιολογήθηκαν και προτεραιοποιήθηκαν. Η τελική κατάταξη των θεμάτων έγινε με τον 

υπολογισμό σταθμισμένου μέσου όρου της βαθμολογίας κριτηρίων αξιολόγησης, όπως 

σημαντικότητα, δυνατότητα/αρμοδιότητα ελέγχου, επικινδυνότητα, πιθανός αντίκτυπος, νομοθετικό 

ή κοινωνικό ενδιαφέρον, συνάφεια και επικαιρότητα και όροι εντολής Υπηρεσίας. Η τελική κατάταξη 

των προτεραιοτήτων υποβλήθηκε προς έγκριση του Γενικού Ελεγκτή και αποφασίστηκε όπως 

διενεργηθεί διαχειριστικός έλεγχος, ο οποίος περιλήφθηκε στο Ετήσιο Πρόγραμμα Ελέγχων της 

Υπηρεσίας για το 2021.  



EΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΔΔΧ/01/2022 

 

12 
 

Όπως αναφέρουμε και πιο πάνω, λόγω της εξειδίκευσης του θέματος, η Υπηρεσία μας προχώρησε σε 

συνεργασία με εξωτερικό εμπειρογνώμονα, τον οποίο επέλεξε κατόπιν σχετικής διερεύνησης. Σε 

συνεργασία με τον εμπειρογνώμονα, ακολούθησε προκαταρκτική μελέτη του αντικειμένου ελέγχου με 

ανάλυση, επισκόπηση εγγράφων και συνεντεύξεις με λειτουργούς του ΓΔΔΧ και κατανόηση του 

αντικειμένου με τη χρήση ειδικού λογικού μοντέλου.  

Σε συνεργασία με το ΓΔΔΧ, εντοπίστηκαν οι κίνδυνοι οι οποίοι ενδεχομένως να επηρεάσουν αρνητικά 

τη διασφάλιση της έγκαιρης κάλυψης των χρηματοδοτικών αναγκών της Δημοκρατίας, με τον πιο 

οικονομικό, αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο.  

Βάσει των πιο πάνω, σχεδιάστηκαν τα ερωτήματα ελέγχου και καταγράφηκαν τα κριτήρια ελέγχου, οι 

πηγές πληροφόρησης και οι διαδικασίες συλλογής των δεδομένων. Στις 9.6.2021, πραγματοποιήθηκε 

συνάντηση με το ΓΔΔΧ, κατά την οποία επεξηγήθηκε ο σκοπός και η μεθοδολογία του διαχειριστικού 

ελέγχου και συμφωνήθηκαν οι στόχοι, τα ερωτήματα και το εύρος του ελέγχου.  

Τα ερωτήματα ελέγχου και το λογικό μοντέλο κοινοποιήθηκαν, στο ΓΔΔΧ, στις 25.6.2021 και 11.6.2021, 

αντίστοιχα. 

Ο παρών έλεγχος βασίστηκε σε στοιχεία και πληροφορίες που υποβλήθηκαν από το ΓΔΔΧ, σε 

επισκόπηση εγγράφων, εκθέσεων και αρχείων αλληλογραφίας του ΓΔΔΧ, στη διενέργεια 

συναντήσεων με το προσωπικό του ΓΔΔΧ και 

στα αποτελέσματα που λήφθηκαν από 

ερωτηματολόγιο που ετοίμασε η Υπηρεσία 

μας και απαντήθηκε από τα Ανώτατα 

Ελεγκτικά Ιδρύματα κρατών - μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η σύνοψη των 

απαντήσεων που λήφθηκαν παρουσιάζεται 

σε πίνακα στο Παράρτημα I.   

Επίσης, ο έλεγχος βασίστηκε στην ανάλυση 

των δεδομένων με σύγχρονα εργαλεία (μαθηματικά μοντέλα) αξιολόγησης κινδύνων και 

βιωσιμότητας του δημόσιου χρέους. 

Ο έλεγχος, όσον αφορά στην οργάνωση και στις δραστηριότητες του ΓΔΔΧ, καλύπτει τα έτη 2020 

και 2021, ενώ τα αριθμητικά στοιχεία που αναλύθηκαν με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων, 

αφορούν στην περίοδο από τον Ιανουάριο του 2010 μέχρι τον  Ιούνιο του 2021. Η αξιολόγηση της 

βιωσιμότητας του δημόσιου χρέους, η οποία διενεργήθηκε από τον εξωτερικό σύμβουλο της 

Υπηρεσίας μας, επικεντρώθηκε στα στοιχεία του Ιουνίου του 2021 και διενεργήθηκαν προβλέψεις 

που επεκτείνονται μέχρι το έτος 2050. 

Τα ευρήματα του ελέγχου διαβιβάστηκαν, για σχόλια και απόψεις, στο Υπουργείο Οικονομικών 

στις 23.12.2021 και οι απόψεις του, που υποβλήθηκαν με επιστολή του Γενικού Διευθυντή του 

Υπουργείου, ημερ. 4.1.2022, ενσωματώθηκαν, όπου ενδείκνυτο, στην παρούσα Έκθεση. 

ΕΥΡΗΜΑΤΑ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 
ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ 

ΕΚΘΕΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
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3.5 Κριτήρια ελέγχου  

Για σκοπούς του ελέγχου μας χρησιμοποιήθηκαν, ως αρχές, εγχειρίδια και κανόνες, τα ακόλουθα: 

α. Ο περί της Διαχείρισης του Δημόσιου Χρέους Νόμος (Ν.195(Ι)/2012). 

β. Μεσοπρόθεσμη Στρατηγική Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους 2021-2023. 

γ. Ετήσιο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα για τα έτη 2020 και 2021. 

δ. Εγχειρίδιο Εσωτερικών Διαδικασιών – ΓΔΔΧ. 

ε. GUID520 «Guidance on the Audit of Public Debt» - INTOSAI. 

στ. Revised Guidelines for Public Debt Management – IMF. 

ζ. Debt Management Performance Assessment Methodology – World Bank. 

η. «Audit of Public Debt Management» - INTOSAI. 

θ.   Zenios, S.A., A. Consiglio, M. Athanasopoulou, E. Moshammer, A. Gavilan and A. Erce, ‘Risk 

management for sustainable sovereign debt financing’, Federal Reserve Bank of Dallas 

working paper 367 and Operations Research 69(3): 755-773. 

ι. Βέλτιστες διεθνείς πρακτικές σε θέματα διαχείρισης δημόσιου χρέους. 

κ. Απαντήσεις ερωτηματολογίου που στάλθηκε στα Ανώτατα Ελεγκτικά Ιδρύματα των κρατών 

μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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4. Στατιστικά στοιχεία 

Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 3.4.2 της παρούσας Έκθεσης, τα στοιχεία που 

χρησιμοποιήσαμε αφορούν στην περίοδο από τον  Ιανουάριο του 2010 μέχρι τον Ιούνιο του 2021. 

4.1 Διακύμανση ύψους δημόσιου χρέους της Κύπρου κατά τα έτη 2011 – 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Διάγραμμα 5. Ύψος Δημοσίου Χρέους. 

 Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία. 

Το δημόσιο χρέος της Κύπρου αυξήθηκε, κατά την υπό εξέταση δεκαετία, από το 66% του ΑΕΠ το 2011, 

σε 119% του ΑΕΠ το 2020. Η μεγαλύτερη αύξηση του δημόσιου χρέους, σε ονομαστικές αξίες, 

καταγράφεται στα έτη 2011 έως 2013, γεγονός που οδήγησε στη σημαντική αρνητική επίδραση στο 

ποσοστό του δημόσιου χρέους ως προς το ΑΕΠ. Το ποσοστό δημόσιου χρέους, ως προς το ΑΕΠ, συνέχισε 

να αυξάνεται μέχρι το 2014, λόγω της οικονομικής κρίσης. Η ονομαστική αξία του χρέους παρέμεινε 

ουσιαστικά σταθερή μέχρι το 2017, ενώ καταγράφει και πάλι σημαντική αύξηση το 2018. Το 2019, ο 

ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης μετρίασε την αύξηση του ποσοστού δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ, αλλά 

το 2020 η κατάσταση επιδεινώθηκε λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 στην οικονομία. Οι 

διακυμάνσεις στο ύψος του δημόσιου χρέους παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 5. 

To δημόσιο χρέος, ως αναλογία του ΑΕΠ, σημείωσε σταθερή μείωση κατά την περίοδο 2014-2017, 

στο πλαίσιο του μνημονίου συναντίληψης με την Τρόικα. Κατά την περίοδο 2017-2019, 

παρουσιάζεται σταθεροποιημένο, αντί μειούμενο ως θα ενδεικνυόταν, αυξάνεται σημαντικά το 

2020, λόγω των αναγκών που προέκυψαν, για αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19. 

Το ύψος του δημόσιου χρέους, καθώς και το ποσοστό του ως προς το ΑΕΠ, παρατίθενται επίσης 

στον Πίνακα 1. 

 

Πίνακας 1. Διακυμάνσεις δημόσιου χρέους και ΑΕΠ. 

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία. 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 €εκ €εκ €εκ €εκ €εκ €εκ €εκ €εκ €εκ €εκ 

Ονομαστικό ΑΕΠ 19.803 19.440,8 17.995 17.430,2 17.884 18.929,3 20.119,9 21.432,4 22.287 20.840,7 
 

Ύψος Δημόσιου 
Χρέους 

13.057,9 15.618,5 18.706,5 19.013,8 19.164,1 19.509,3 18.814,1 21.256,3 20.958 24.828,7 

% Δημ. Χρέους/ΑΕΠ 65,94% 80,34% 103,95% 109,09% 107,16% 103,06% 93,51% 99,18% 94,04% 119,14% 
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Οι λόγοι που οδήγησαν στις σημαντικές μεταβολές που παρουσιάζονται στο ύψος του δημόσιου 

χρέους αναλύονται πιο κάτω: 

 2012: Αύξηση του δημόσιου χρέους κατά €2,56 δις, λόγω, κυρίως, της κρατικής στήριξης προς 

την πρώην Λαϊκή Τράπεζα Κύπρου, μέσω της έκδοσης κυβερνητικού χρεογράφου 

ονομαστικής αξίας €1,89 δις.  

 2013: Σημαντική αύξηση, τόσο στο ύψος του δημόσιου χρέους κατά €3,09 δις αλλά και του 

ποσοστού του δημόσιου χρέους έναντι του ΑΕΠ κατά 23,61%, λόγω μείωσης του ΑΕΠ, 

συνεπεία της οικονομικής κρίσης, αλλά και λόγω της ανακεφαλαιοποίησης της ΣΚΤ, μέσω 

ομολόγων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας ονομαστικής αξίας €1,5 δις.  

 2017: Μείωση του δημόσιου χρέους λόγω μερικής πρόωρης αποπληρωμής δανείων με τη 

χρήση των ρευστών διαθεσίμων. 

 2018: Αύξηση ύψους του δημόσιου χρέους λόγω της κυβερνητικής παρέμβασης, ύψους €3,5 

δις, για διευκόλυνση της πώλησης της ΣΚΤ.  

 2020: Αύξηση ύψους του δημόσιου χρέους κατά €3,9 δις, κυρίως λόγω της έκδοσης 

Ευρωπαϊκών Μεσοπρόθεσμων Ομολόγων (ΕΜΟ) και ενός Γραμματίου Δημοσίου 52 

εβδομάδων ύψους €1,25 δις, που αποσκοπούσε στην ενίσχυση των ρευστών διαθεσίμων 

(αύξηση κατά €2,7 δις), ώστε να δημιουργηθεί απόθεμα για αντιμετώπιση τυχόν αναγκών 

ενόψει της πανδημίας COVID-19 και της μείωσης του ΑΕΠ. Επομένως, η καθαρή αύξηση του 

δημόσιου χρέους ήταν €1,2 δις. 
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4.2 Σύγκριση ύψους δημόσιου χρέους με χώρες της Ευρωζώνης 

 

Διάγραμμα 6. % Δημοσίου Χρέους/ΑΕΠ χωρών της Ευρωζώνης. 

Πηγή: Eurostat 

Όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 6, η Κύπρος κατέχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά δημόσιου 

χρέους σε αναλογία του ΑΕΠ, σε σύγκριση με τις χώρες της Ευρωζώνης, αφού βρίσκεται στην 5η 

θέση, πίσω από την Ελλάδα, την Ιταλία, την Πορτογαλία και την Ισπανία.  

Όπως προκύπτει, το ποσοστό του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ ακολουθεί αυξητική τάση το 2020 

για όλες τις χώρες της Ευρωζώνης. Επισημαίνουμε ότι, ο ρυθμός αύξησης του δημόσιου χρέους της 

Κύπρου παραμένει από τους υψηλότερους στον χώρο της Ευρωζώνης, παρόλο που είναι σχετικά 

στα ίδια επίπεδα με τις χώρες που διαχειρίζονται επίσης υψηλά επίπεδα δημόσιου χρέους, όπως 

η Κύπρος.  

 

  

0 50 100 150 200 250

Εσθονία

Λουξεμβούργο

Λετονία

Λιθουανία

Μάλτα

Ολλανδία

Ιρλανδία

Σλοβακία

Γερμανία

Φινλανδία

Σλοβενία

Αυστρία

Βέλγιο

Γαλλία

Κύπρος

Ισπανία

Πορτογαλία

Ιταλία

Ελλάδα

% Δημόσιου Χρέους/ΑΕΠ 

χωρών της ευρωζώνης (πηγή: Eurostat)

2019

2020



EΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΔΔΧ/01/2022 

 

17 
 

5. Ευρήματα και συστάσεις 

5.1 Νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του ΓΔΔΧ 

Το ΓΔΔΧ συστάθηκε, εντός του Υπουργείου και λειτουργεί με βάση τον περί της Διαχείρισης του 

Δημόσιου Χρέους Νόμο (Ν.195(Ι)/2012). Σύμφωνα με το άρθρο 7(1) του Νόμου, ο Υπουργός 

Οικονομικών έχει την αποκλειστική εξουσία να δανείζεται κεφάλαια εκ μέρους της Δημοκρατίας. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας, την οποία διενήργησε η Υπηρεσία μας, υπό τη μορφή 

ερωτηματολογίου μεταξύ των Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων των κρατών μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα αποτελέσματα της οποίας παρατίθενται στο Παράρτημα I, η πρακτική 

αυτή εφαρμόζεται στις πλείστες χώρες, όπου δηλαδή το ΓΔΔΧ είναι διεύθυνση/γραφείο εντός του 

Υπουργείου Οικονομικών. Αυτό συνάδει και με τα αποτελέσματα έρευνας του INTOSAI τα οποία 

παρατίθενται στην έκθεσή του με τίτλο «Audit of Public Debt Management», η οποία επίσης 

κατέδειξε ότι η πρακτική αυτή είναι συνηθισμένη στις αναπτυσσόμενες χώρες. 

Από μελέτη του Νόμου παρατηρήσαμε τα ακόλουθα: 

5.1.1 Δεν θεωρείται ξεκάθαρος ο ορισμός του δημόσιου χρέους 

Σύμφωνα με τον Νόμο, «δημόσιο χρέος σημαίνει τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της 

Κυπριακής Δημοκρατίας που δημιουργούνται από δανεισμό» και «δανεισμός σημαίνει τον 

δανεισμό της Κυπριακής Δημοκρατίας και περιλαμβάνει τις διαδικασίες που δημιουργούν 

χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις για την Κυπριακή Δημοκρατία με τη σύναψη συμφωνιών 

δανείων και την έκδοση αξιογράφων εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας». Ωστόσο, δεν 

διευκρινίζεται κατά πόσο το δημόσιο χρέος αφορά μόνο στην Κεντρική Κυβέρνηση ή στη Γενική 

Κυβέρνηση, ούτε ότι ο δανεισμός προκύπτει από εγχώρια αγορά και εξωτερικό, σε εγχώριο ή ξένο 

νόμισμα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7(1) του ίδιου Νόμου. Επιπλέον, δεν γίνεται αναφορά στις 

υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις εκκρεμείς εγγυήσεις που καθίστανται πληρωτέες, αλλά δεν 

αποτελούν δανεισμό της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το πρόβλημα φαίνεται να προκύπτει από το 

γεγονός ότι οι ορισμοί «Κεντρική Κυβέρνηση» και «Γενική Κυβέρνηση» εισήχθησαν με 

μεταγενέστερη νομοθεσία και συγκεκριμένα με τον περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του 

Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμο (Ν.20(I)/2014), στον οποίο γίνεται επίσης ορισμός του «χρέους 

Γενικής Κυβέρνησης» με παραπομπή στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΚ) 479/2009. 

Σημειώνουμε ότι στον Κανονισμό (ΕΚ) 479/2009, ο όρος «δημόσιο» καλύπτει τον ευρύτερο 

«δημόσιο τομέα», που περιλαμβάνει, εκτός από την κεντρική διοίκηση, την τοπική αυτοδιοίκηση 

και τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης. Συνεπώς, η έννοια του «δημόσιου χρέους» είναι 

ευρύτερη σε σχέση με το «χρέος της Κυπριακής Δημοκρατίας», το οποίο αφορά μόνο στο χρέος της 

Δημοκρατίας ως νομικού προσώπου και δεν καλύπτει το χρέος άλλων νομικών προσώπων 

δημοσίου δικαίου.  

Σύσταση: Ο ορισμός του δημόσιου χρέους να αποτυπωθεί με πιο ξεκάθαρο τρόπο στη σχετική 

νομοθεσία, κατά τρόπο που να καλύπτει τη Γενική Κυβέρνηση και να διαχωρίζει με σαφήνεια το 

χρέος της Κεντρικής και της Γενικής Κυβέρνησης. 
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Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου εξέφρασε την άποψη ότι ο ορισμός είναι επαρκής για τους 

σκοπούς της νομοθεσίας και πως ο διαχωρισμός του χρέους σε υποκατηγορίες καλύπτεται στις 

διάφορες δημοσιεύσεις του ΓΔΔΧ. Η Υπηρεσία μας διατηρεί την άποψη ότι θα ήταν καλύτερο να 

θεσμοθετηθεί ο πιο πάνω διαχωρισμός του δημόσιου χρέους. 

5.1.2  Δεν παρουσιάζονται συγκεντρωμένα όλα τα καθήκοντα του ΓΔΔΧ 

Σύμφωνα με το άρθρο 4 (1) του Νόμου, το ΓΔΔΧ είναι υπεύθυνο για τη διεκπεραίωση των εργασιών 

διαχείρισης του δημόσιου χρέους, τη διαχείριση των ρευστών διαθεσίμων της Κυβέρνησης, των 

συναλλαγών δανεισμού, καθώς επίσης και την ετοιμασία της σχετικής νομοθεσίας. Επιπλέον, το 

άρθρο 9(1) του ίδιου Νόμου προνοεί για την υποχρέωση ετοιμασίας της ΜΣΔΔΧ, το άρθρο 10(1) 

προνοεί για την ετοιμασία του ΕΧΠ και το άρθρο 25(1) προνοεί την υποχρέωση για ετοιμασία της 

Ετήσιας Έκθεσης. Στο άρθρο 18 του ίδιου Νόμου, αναφέρεται η υποχρέωση του Προϊσταμένου του 

ΓΔΔΧ για γραπτή ενημέρωση του ΓΔ του Υπουργείου και του Υπουργού για τυχόν δανεισμό και 

άλλες εργασίες διαχείρισης δημόσιου χρέους. Όπως διαφαίνεται, αναφορά στις αρμοδιότητες του 

ΓΔΔΧ γίνεται σε διάφορα άρθρα του Νόμου, αντί να παρουσιάζονται συγκεντρωμένες σε ένα 

άρθρο. 

Σύσταση: Να παρουσιάζονται ξεκάθαρα στον Νόμο όλες οι αρμοδιότητες του ΓΔΔΧ σε ξεχωριστό 

άρθρο, για σκοπούς εύκολου εντοπισμού των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων του ΓΔΔΧ. 

5.1.3 Λειτουργική ανεξαρτησία του ΓΔΔΧ 

Σύμφωνα με το άρθρο 7(1) του Νόμου, ο Υπουργός έχει την αποφασιστική αρμοδιότητα για τη 

διαχείριση του δημόσιου χρέους, αφού, όπως αναφέρεται, αυτός «έχει την αποκλειστική εξουσία 

να δανείζεται κεφάλαια εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, με τη σύναψη συμφωνιών δανείων 

ή με την έκδοση αξιογράφων, τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στο εξωτερικό, σε εθνικό ή σε ξένο 

νόμισμα και να υπογράφει συμφωνίες δανείων και συμφωνίες που διέπουν την πώληση 

αξιογράφων της Κυπριακής Δημοκρατίας». Παρόλο που το ΓΔΧΧ διαδραματίζει  ουσιαστικό ρόλο 

στη διεκπεραίωση των σχετικών αποφάσεων που λαμβάνει ο Υπουργός, ο ρόλος του, σε σχέση με 

τις αποφάσεις που λαμβάνονται, παραμένει συμβουλευτικός.  

Η Υπηρεσία μας αντιλαμβάνεται ότι το θέμα της διαχείρισης δημόσιου χρέους ενέχει έντονα το 

στοιχείο της πολιτικής απόφασης και συνεπώς θεωρούμε ότι εύλογα αυτή έχει υπαχθεί, με βάση 

τον Νόμο, στην πολιτική εξουσία και όχι στη διοικητική λειτουργία του κράτους. Από την άλλη, η 

διαχείριση του δημόσιου χρέους, πέραν από την πολιτική της πτυχή, βασίζεται σε εξαιρετικά 

μεγάλο βαθμό σε τεχνοκρατικές αναλύσεις.  

Ενδεικτικό παράδειγμα, όπου φαίνεται να αγνοήθηκαν οι απόψεις των τεχνοκρατών, από την 

πολιτική εξουσία, αναφέρεται στην Ετήσια Έκθεση της Υπηρεσίας μας για το 2011, όπως πιο κάτω:  

«Σε σημείωμα από Ανώτερο Λειτουργό της Διεύθυνσης Φορολογικής Διαχείρισης και 

Φορολογικής Πολιτικής προς τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με 

συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού στις 28.5.2012, 

αναφέρεται ότι «όταν οι εξωτερικές αγορές δανεισμού ήταν ανοικτές, πριν τον Ιούνιο του 2011, 
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η Κυβέρνηση απέτυχε/απέφυγε να δανειστεί, με αποτέλεσμα σήμερα το κράτος να βρίσκεται 

αποκλεισμένο από τις κεφαλαιαγορές ενώ χρειάζεται δανεισμό».  Τονίστηκε επίσης ότι, αυτό 

συνέβηκε παρά τις προειδοποιήσεις του Διευθυντή του Γραφείου Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους 

για τις ανάγκες για δανεισμό, πράγμα που καταδεικνύει ότι «οι τεχνοκράτες παραμένουν 

ευάλωτοι σε πολιτικές παρεμβάσεις που δεν είναι προς όφελος της Κυπριακής Δημοκρατίας».  

Παρόλο που το πιο πάνω περιστατικό αφορά σε περίοδο πριν την ψήφιση του Νόμου που διέπει τη 

σύσταση και λειτουργία του ΓΔΔΧ, εντούτοις η ψήφιση του εν λόγω Νόμου δεν αποτρέπει την 

επανάληψη παρόμοιων φαινομένων. 

Για τούτο και με δεδομένη την τεράστια σημασία του θέματος στα δημόσια οικονομικά, είναι άποψή 

μας πως είναι αναγκαία η ύπαρξη δύο διακριτών ασφαλιστικών δικλίδων, ως ακολούθως: 

α. Οι πολιτικές αποφάσεις του Υπουργού να καταστούν πιο διαφανείς και πολιτικά ελέγξιμες. Αυτό 

δεν σημαίνει, κατ΄ ανάγκη, δημοσιοποίηση στο ευρύ κοινό (αν και για κάποια θέματα εισηγούμαστε 

και τέτοια δημοσιοποίηση), αλλά μεγαλύτερη εμπλοκή (υπό μορφή ενημέρωσης ή λήψης έγκρισης, 

ανάλογα με την περίπτωση) του Υπουργικού Συμβουλίου και σε ορισμένες περιπτώσεις της Βουλής, 

υπό την προϋπόθεση ότι τηρείται η Αρχή της διάκρισης των εξουσιών, ιδίως σε περιπτώσεις που οι 

αποφάσεις του Υπουργού θα αφίστανται των εισηγήσεων του ΓΔΔΧ. Τα θέματα αυτά τα αναπτύσσουμε 

σε επόμενες παραγράφους. 

β. Να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία του ΓΔΔΧ και ιδίως του Προϊσταμένου, ώστε να μειωθεί ο 

κίνδυνος οι εισηγήσεις του ΓΔΔΧ προς τον Υπουργό να είναι προϊόν πολιτικής πίεσης.  

Ως προς την ασφαλιστική δικλίδα της παραγράφου (β) πιο πάνω, σημειώνουμε ότι, σύμφωνα με το 

άρθρο 4(3) του Νόμου, ο Υπουργός διορίζει ένα εκ των Οικονομικών Διευθυντών του Υπουργείου ως 

τον Προϊστάμενο του ΓΔΔΧ, κατόπιν εισήγησης του ΓΔ του Υπουργείου. Επιπλέον, οι λειτουργοί που 

στελεχώνουν το ΓΔΔΧ μετατίθενται από τη διοίκηση του Υπουργείου προς/από το ΓΔΔΧ. 

Η Υπηρεσία μας έχει την άποψη ότι η πιο πάνω πρακτική, ειδικά όσον αφορά στον διορισμό του  

Προϊσταμένου του ΓΔΔΧ, μειώνει την ανεξαρτησία του ΓΔΔΧ, αφού, σε περίπτωση διαφωνίας, ο 

Υπουργός έχει τη δυνατότητα, χωρίς καμία αιτιολογία, να αντικαταστήσει τον Προϊστάμενο του ΓΔΔΧ. 

Σύσταση: Να μελετηθεί το ενδεχόμενο συμπερίληψης πρόνοιας στον Νόμο όπως, για τον διορισμό 

στη θέση του Προϊστάμενου του ΓΔΔΧ ενός εκ των Οικονομικών Διευθυντών του Υπουργείου, ο 

Υπουργός: 

α. υποβάλλει εισήγηση στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο έχει την εξουσία να την εγκρίνει ή να 

την απορρίψει, και 

β. ενημερώνει την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, η οποία, με 

αυτό τον τρόπο, θα έχει την ευχέρεια, στο πλαίσιο του Κοινοβουλευτικού ελέγχου, να καλέσει 

ενώπιόν της, για ενημέρωση, τον απελθόντα Προϊστάμενο σε περίπτωση μετακίνησής του. 

5.1.4 Σκοποί για δανεισμό 

Το άρθρο 7(2) του Νόμου αναφέρει ότι ο Υπουργός μπορεί να συνάπτει δανεισμό, εκ μέρους της 

Δημοκρατίας, για τους ακόλουθους σκοπούς:  
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 για χρηματοδότηση του ελλείμματος στον Προϋπολογισμό της Δημοκρατίας, 

 για τη διατήρηση πιστωτικού υπολοίπου στον Γενικό Κυβερνητικό Λογαριασμό, σε 

μέγεθος που ορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, 

 για τη σύσταση χρεολυτικών ταμείων, έναντι αξιογράφων και δανείων της Κυπριακής 

Δημοκρατίας, 

 για την εκπλήρωση υποχρεώσεων, που προκύπτουν από κυβερνητικές εγγυήσεις, οι 

οποίες καθίστανται πληρωτέες, 

 για την αναχρηματοδότηση ανεξόφλητου χρέους της Κεντρικής Κυβέρνησης, 

συμπεριλαμβανομένης και της αποπληρωμής δανείου πριν από τη λήξη του και την 

επαναγορά ή ανταλλαγή αξιογράφων της Δημοκρατίας, 

 για την άμεση προστασία της οικονομίας ή την αντιμετώπιση οικονομικών, φυσικών ή 

περιβαλλοντικών καταστροφών ή για οποιαδήποτε άλλη εθνική έκτακτη ανάγκη, με εκ 

των υστέρων ενημέρωση της Βουλής, σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις του 

δανείου, 

 για την παραχώρηση πιστωτικών διευκολύνσεων στον μηχανισμό της Ευρωπαϊκής 

Διευκόλυνσης Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας ή σε οποιοδήποτε άλλο παρόμοιο 

Οργανισμό, σύμφωνα με τις συμβατικές δεσμεύσεις και υποχρεώσεις της Δημοκρατίας 

και 

 για οποιονδήποτε άλλο λόγο, κατόπιν ενημέρωσης της Βουλής.  

Όπως πολύ εύστοχα αναφέρεται στο εγχειρίδιο του INTOSAI «Το χρέος είναι μια σύμβαση μεταξύ 

των γενεών … και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής οφείλουν να διασφαλίζουν ότι ο δανεισμός της 

κυβέρνησης θα ωφελήσει τους σημερινούς πολίτες και ιδιαίτερα τους μελλοντικούς πολίτες που 

θα είναι υπεύθυνοι για την εξυπηρέτηση του χρέους». Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αποφάσεις για 

το είδος και τη διάρκεια δανεισμού ενδέχεται να δεσμεύουν και μελλοντικές κυβερνήσεις 

επιβάλλεται η πλήρης και κατατοπιστική ενημέρωση της Βουλής των Αντιπροσώπων σχετικά με το 

είδος δανεισμού, το κόστος, τη διάρκεια και το χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής, με ιδιαίτερη 

αναφορά στους κινδύνους. 

Σύσταση: Στo πλαίσιο της κατάθεσης του ετήσιου κρατικού Προϋπολογισμού στη Βουλή των 

Αντιπροσώπων για έγκριση, συστήνεται όπως το ΓΔΔΧ ετοιμάζει και προσκομίζει σχετικό 

σημείωμα, στο οποίο να περιλαμβάνονται τα πιο πάνω, ούτως ώστε η Βουλή των Αντιπροσώπων 

να έχει πλήρη επίγνωση των κινδύνων κατά την ψήφιση του κρατικού Προϋπολογισμού.  

Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου μάς ανέφερε ότι, στο σημείωμα του Υπουργείου 

Οικονομικών, που συνοδεύει τον Προϋπολογισμό, περιλαμβάνεται σχετική ενότητα που αφορά 

στη διαχείριση του δημόσιου χρέους.  Η Υπηρεσία μας συστήνει όπως η σχετική αυτή ενότητα 

εμπλουτιστεί, ούτως ώστε να παρουσιάζει ξεκάθαρα τον επιπλέον δανεισμό που θα προκύψει με 

την ψήφιση του κρατικού Προϋπολογισμού, πρόβλεψη για το αναμενόμενο κόστος αυτού του 

δανεισμού, την αναμενόμενη διάρκεια αποπληρωμής του και τους κινδύνους που εμπεριέχει.   
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5.1.5 Δημοσιοποίηση στοιχείων για το δημόσιο χρέος 

Παρόλο που η ΜΣΔΔΧ και το ΕΧΠ δημοσιοποιούνται, εντούτοις αυτό δεν προνοείται από τον Νόμο, 

ο οποίος προβλέπει μόνο τη δημοσίευση της Ετήσιας Έκθεσης (άρθρο 25(4)). Επιπλέον, ο Νόμος 

δεν προνοεί ούτε για τη δημοσιοποίηση στοιχείων, όπως των στατιστικών δεικτών κτλ., τα οποία 

το ΓΔΔΧ δημοσιοποιεί μέσω της ιστοσελίδας του. Η άποψη της Υπηρεσίας μας είναι ότι η πρακτική 

που ακολουθεί το ΓΔΔΧ είναι απόλυτα ενδεδειγμένη, αφού η διαφάνεια σε θέματα δημόσιου 

χρέους επιβάλλεται από τις βέλτιστες πρακτικές. 

Συστάσεις:  

α. Να τροποποιηθεί ο σχετικός Νόμος, ούτως ώστε η δημοσιοποίηση των απαραίτητων 

στοιχείων, εντός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, να επιβάλλεται. 

Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου μάς ανέφερε ότι η πρακτική αυτή είναι επιβεβλημένη, καθώς 

η Κυπριακή οικονομία βρίσκεται στο μικροσκόπιο των επενδυτών και των οίκων αξιολόγησης. 

Επίσης, επιβάλλεται από το κοινοτικό κεκτημένο η δημοσιοποίηση στατιστικών στοιχείων για το 

δημόσιο χρέος. 

Η Υπηρεσία μας συμφωνεί με την πιο πάνω θέση, ωστόσο η εισήγησή μας αποσκοπεί στην 

περίληψη σχετικής πρόνοιας στη νομοθεσία, ώστε αυτό να διασφαλίζεται και να μην εναπόκειται 

εντελώς στην κρίση της εκάστοτε διεύθυνσης του ΓΔΔΧ. 

β. Να μελετηθεί το ενδεχόμενο δημοσιοποίησης των στοιχείων που αφορούν σε δανεισμό, 

μέσω σύναψης διμερών συμφωνιών (δανειστές, ποσά, όροι κτλ). 

5.1.6 Αντιφάσεις σε νομοθεσίες που διέπουν τη λειτουργία του ΓΔΔΧ 

Σύμφωνα με το άρθρο 58(3)(α) και (β) του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του 

Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου (Ν.20(Ι)/2014), ο Υπουργός δύναται να απαιτεί από τον Γενικό 

Λογιστή και τον Προϊστάμενο του ΓΔΔΧ, να συγκεντρώνουν και να υποβάλλουν στοιχεία και 

πληροφορίες για τις εκκρεμείς εγγυήσεις προς τρίτους, καθώς επίσης και να απαιτεί από τον 

Προϊστάμενο το ΓΔΔΧ, να υποβάλλει αξιολόγηση κινδύνου για τις εγγυήσεις προς τρίτους. 

Ωστόσο, με τον τροποποιητικό Νόμο Ν.9(Ι)/2016, ο οποίος τροποποίησε τον Ν.195(Ι)/2012, το 

άρθρο 23, το οποίο αφορούσε στην αξιολόγηση του χρηματοοικονομικού κινδύνου για τις εν λόγω 

εγγυήσεις, από το ΓΔΔΧ, καταργήθηκε και η αρμοδιότητα διαχείρισης των εγγυήσεων έχει ανατεθεί 

στο Γενικό Λογιστήριο, σύμφωνα με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερ. 3.6.2015. 

Σημειώνουμε ότι, με βάση το άρθρο 113 του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του 

Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου, οι διατάξεις του εφαρμόζονται ανεξάρτητα από τις διατάξεις 

οποιουδήποτε άλλου Νόμου, γενικού ή ειδικού, προγενέστερου ή μεταγενέστερου. 

Συστάσεις: 

α. Να δρομολογηθεί, από το Υπουργείο Οικονομικών, η τροποποίηση του σχετικού άρθρου 

του Νόμου Ν.20(Ι)/2014, ούτως ώστε να συνάδει με τον Νόμο Ν.195(Ι)/2012, όπως αυτός 

τροποποιήθηκε. 
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β. Να προστεθεί στον Νόμο Ν.195(Ι)/2012 η τακτική ενημέρωση του ΓΔΔΧ από τον Γενικό 

Λογιστή, σχετικά με τις εκκρεμείς εγγυήσεις, τις οποίες το ΓΔΔΧ θα πρέπει να λαμβάνει 

υπόψη για την εκτίμηση των κινδύνων του δημόσιου χρέους. 

5.2 Οργανωτική δομή 

5.2.1 Μη επαρκής διαχωρισμός καθηκόντων 

Σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές, το μοντέλο ενός ΓΔΔΧ διαχωρίζει τις δραστηριότητές του σε 

τρείς τομείς: πρώτης γραμμής (front office), μεσαίας γραμμής (middle office) και υποστηρικτικών 

υπηρεσιών (back office), παρόλο που σε μικρές οικονομίες οι δραστηριότητες του front και του 

middle office συνηθίζεται να διενεργούνται από κοινού. Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, οι 

δραστηριότητες του back office διενεργούνται σε συνεργασία με το Γενικό Λογιστήριο και το ΧΑΚ. 

Όπως διαπιστώσαμε, στην περίπτωση του ΓΔΔΧ της Κύπρου, παρόλο που υπάρχει ο διαχωρισμός 

στους τρείς τομείς, που αναφέρονται πιο πάνω, εντούτοις οι λειτουργοί του ΓΔΔΧ εκτελούν 

καθήκοντα σε περισσότερους από ένα τομέα. Ως αποτέλεσμα, δεν υπάρχει ο απαιτούμενος 

διαχωρισμός καθηκόντων, που να διασφαλίζει τη διαφάνεια και τον έλεγχο ποιότητας της 

εργασίας, καθώς δεν θεωρείται αναγκαίο να τεκμηριώνεται πάντα η εργασία που διενεργείται από 

τον κάθε τομέα και η αξιολόγηση της πληροφόρησης που λαμβάνεται από τον ένα τομέα στον 

άλλο, αφού οι εργασίες εκτελούνται από τους ίδιους λειτουργούς. 

Επιπλέον, διαπιστώσαμε ότι αρκετή εργασία διενεργείται από λειτουργό, ο οποίος, αν και σε 

υπεύθυνη θέση, συλλέγει δεδομένα και ετοιμάζει καταστάσεις, τα οποία, κατά την άποψή μας, θα 

έπρεπε να ετοιμάζονται από άλλο λειτουργό και η εργασία του συγκεκριμένου να είναι η 

καθοδήγηση και ο έλεγχος. Πέραν τούτου, διαπιστώσαμε ότι, κατά την απουσία του 

συγκεκριμένου λειτουργού, προέκυψε αδυναμία εξυπηρέτησης από άλλο λειτουργό, καθώς 

κανένας δεν γνώριζε πώς αυτός εξάγει τα στοιχεία και πού τα αποθηκεύει. 

Όπως μας αναφέρθηκε, κατά τις συναντήσεις μας με τον Διευθυντή και το προσωπικό του ΓΔΔΧ, ο 

λόγος για τα πιο πάνω είναι ο μικρός αριθμός προσωπικού, σε σύγκριση με τις αυξημένες 

δραστηριότητες του ΓΔΔΧ. 

Συστάσεις:  

α. Να διεξαχθεί μελέτη για τη στελέχωση του ΓΔΔΧ και αν προκύψει ότι είναι 

υποστελεχωμένο, να δρομολογηθεί η διαδικασία ενίσχυσής του σε ανθρώπινο δυναμικό, 

ούτως ώστε να είναι σε θέση να εφαρμόσει το Εγχειρίδιο Διαδικασιών του και να 

εφαρμόζεται ο απαιτούμενος έλεγχος ποιότητας για πιο αποτελεσματική εργασία. Εάν ο 

αριθμός προσωπικού κριθεί ικανοποιητικός, να επαναξιολογηθεί η κατανομή και 

διαχωρισμός αρμοδιοτήτων μεταξύ τους.  

Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου μάς πληροφόρησε ότι ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός 

Σταθερότητας (ΕΜΣ) είχε διεξάγει μελέτη, για τη βελτίωση της εσωτερικής υποδομής του 

ΓΔΔΧ και είχε ετοιμάσει σχετική έκθεση, η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, εισηγήσεις 

σχετικά με την οργανωτική δομή του ΓΔΔΧ.  Όπως πληροφορηθήκαμε από το ΓΔΔΧ, η πρώτη 
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έκθεση του ΕΜΣ εκπονήθηκε τον Δεκέμβριο του 2014  και η δεύτερη τον Μάιο του 2015. Το 

Υπουργικό Συμβούλιο, με Απόφασή του τον Σεπτέμβριο του 2015, ενέκρινε τον Οδικό Χάρτη 

που  ετοίμασε το Υπουργείο με τα μέτρα για την ενίσχυση και την αναβάθμιση του ΓΔΔΧ, το 

χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του οποίου επεκτάθηκε μέχρι το 2021, με Απόφαση 

Υπουργικού Συμβουλίου,  λόγω πανδημίας. 

Η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι, παρόλο που έχει γίνει μεγάλη πρόοδος, όσον αφορά στην 

εφαρμογή των συστάσεων του ΕΜΣ, εντούτοις ο Οδικός Χάρτης υλοποίησης θα πρέπει, εκ 

των πραγμάτων, να αναθεωρηθεί και θα πρέπει να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες προς 

υιοθέτηση των μέτρων, το συντομότερο δυνατόν.  Επισημαίνουμε επίσης ότι, παρόλο που η 

σχετική Έκθεση του ΕΜΣ δεν ήταν υπόψη μας κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου, εντούτοις τα 

συμπεράσματα και οι εισηγήσεις μας συνάδουν σε γενικές γραμμές με αυτή. 

β. Να διαχωριστούν τα καθήκοντα, ούτως ώστε να ενισχυθεί η πρώτη γραμμή ελέγχου, μέσω 

της ανάθεσης καθηκόντων επίβλεψης και ελέγχου στο ανώτερο προσωπικό. 

γ. Να αναθεωρηθούν οι διαδικασίες που καταγράφονται στο Εγχειρίδιο Διαδικασιών, ώστε 

να ενθαρρύνουν και διευκολύνουν τη διάχυση της γνώσης (από πάνω προς τα κάτω), 

διασφαλίζοντας τόσο τη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού, με σκοπό τη βελτίωση της 

απόδοσής του, όσο και την απρόσκοπτη συνέχιση των εργασιών, σε περίπτωση απουσίας 

ή μετάθεσης προσωπικού. 

5.2.2 Εσωτερικός Κώδικας Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς 

Η υιοθέτηση Κώδικα Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς (στο εξής: Κώδικας) είναι 

μια πρακτική που ακολουθείται, τόσο από ιδιωτικές εταιρείες, όσο και από δημόσιες οντότητες 

που διαχειρίζονται εμπιστευτικές πληροφορίες, με στόχο την προώθηση και διασφάλιση ενός 

επαγγελματικού εργασιακού περιβάλλοντος. 

Το ΓΔΔΧ δεν έχει καταρτίσει και υιοθετήσει Κώδικα, ο οποίος να καθορίζει, μεταξύ άλλων, τις αρχές 

και αξίες που θα πρέπει να καθοδηγούν τις καθημερινές εργασίες των λειτουργών του, τις πράξεις 

και συμπεριφορές που συνιστούν παραβίαση του Κώδικα και τη διαδικασία ενημέρωσης της 

Διεύθυνσης, σε περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται ιδιάζουσα σχέση μεταξύ λειτουργού και τρίτου 

μέρους, όπως δανειστή ή σύμβουλου. 

Σύσταση: Το ΓΔΔΧ να υιοθετήσει εσωτερικό Κώδικα, ο οποίος να αποσταλεί στους λειτουργούς 

για ενημέρωση και υποχρεωτική εφαρμογή, με στόχο την ενίσχυση, μεταξύ άλλων, της 

ανεξαρτησίας και της αντικειμενικότητας των λειτουργών, καθώς επίσης και της διασφάλισης 

επαγγελματικού εργασιακού περιβάλλοντος. Η δέσμευση του προσωπικού, με τις διατάξεις του 

Κώδικα, μπορεί να επιτευχθεί με ενυπόγραφη δήλωσή του. 

5.2.3 Απαιτούμενα προσόντα 

Τα Σχέδια Υπηρεσίας για την πρόσληψη λειτουργών στο ΓΔΔΧ είναι κοινά για όλο το Υπουργείο 

Οικονομικών. Τα απαιτούμενα προσόντα, για τη θέση του Οικονομικού Λειτουργού, είναι 
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πανεπιστημιακό δίπλωμα στα Οικονομικά ή στα Χρηματοοικονομικά ή σε συνδυασμό των δύο 

αυτών θεμάτων και θεωρείται ως πλεονέκτημα, μεταξύ άλλων, η κατοχή μεταπτυχιακού 

διπλώματος ή τίτλου στα Οικονομικά ή σε κλάδο των Οικονομικών ή στα Χρηματοοικονομικά. 

Όπως προκύπτει, δεν περιλαμβάνεται στα απαιτούμενα ή/και επιπρόσθετα προσόντα ή πείρα η 

οικονομική ανάλυση (financial analyst) ή η διαχείριση κινδύνων, προσόντα που θεωρούνται 

ιδιαίτερα χρήσιμα στις εργασίες του ΓΔΔΧ. 

Σύσταση: Να περιληφθούν στα Σχέδια Υπηρεσίας και σε νέες προκηρύξεις θέσεων η οικονομική 

ανάλυση ή/και η διαχείριση κινδύνων είτε ως απαιτούμενα ή επιπρόσθετα προσόντα, είτε ως 

απαιτούμενη εμπειρία στους τομείς αυτούς, για να δοθεί η ευκαιρία στο ΓΔΔΧ να προσλάβει 

άτομα με κατάλληλες γνώσεις και εμπειρίες. 

Σύμφωνα με τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου, το πρόβλημα προκύπτει λόγω του ότι το ΓΔΔΧ 

δεν έχει δικά του Σχέδια Υπηρεσίας, αλλά εκείνα που ισχύουν για όλο το Υπουργείο. 

5.2.4 Πρόγραμμα συνεχούς παροχής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των λειτουργών 

Όπως πληροφορηθήκαμε, δεν παρέχεται εκπαίδευση στο προσωπικό για τις διαδικασίες που 

ακολουθούνται και καταγράφονται στα εγχειρίδια του ΓΔΔΧ. Επίσης, διαπιστώσαμε ότι δεν 

ετοιμάζεται ετήσιο πλάνο εκπαίδευσης, με βάση τις ανάγκες του προσωπικού, ούτε υπάρχει 

επιτροπή εκπαίδευσης. 

Επισημαίνουμε ότι η συνεχής εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού κρίνεται σημαντική, 

ειδικά σε ουσιώδεις τομείς, για ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας στην 

εργασία. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για το ΓΔΔΧ, καθώς αυτό λειτουργεί σε ένα δυναμικό περιβάλλον 

που συνεχώς εξελίσσεται, έχει την ευθύνη της διαχείρισης σημαντικών ποσών και οι ενέργειές του 

έχουν αντίκτυπο στην οικονομία και τη διεθνή εικόνα της Κύπρου. 

Σύσταση: Ο Προϊστάμενος του ΓΔΔΧ, κατόπιν διαβούλευσης  με το προσωπικό του, να μεριμνά 

για την καταγραφή και αξιολόγηση των αναγκών εκπαίδευσης των λειτουργών και να διευθετεί 

την παροχή των εκπαιδεύσεων που κρίνει ότι θα ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα και την 

αποδοτικότητα της εργασίας των λειτουργών. 

Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου, μας πληροφόρησε ότι το ΓΔΔΧ, στο πλαίσιο του εφικτού, 

έχει προχωρήσει σε εκπαιδευτικές δράσεις του προσωπικού, που σε μεγάλο βαθμό διακόπηκαν 

λόγω της πανδημίας. Ανεπίσημα, η εκπαίδευση είναι συνεχής από τα πιο έμπειρα στελέχη προς τα 

νεότερα.  Η Υπηρεσία μας διατηρεί την άποψή της, σε σχέση με την ανάγκη για δομημένη 

αξιολόγηση και κατάρτιση προγράμματος εκπαίδευσης του προσωπικού, που να μην περιορίζεται 

απλώς στη μεταφορά εμπειριών, αλλά να προετοιμάζει το προσωπικό για τις σύγχρονες τάσεις και 

διεθνείς εξελίξεις, ως προς τη διαχείριση του δημοσίου χρέους.  

5.2.5 Εγχειρίδιο Διαδικασιών 

Το ΓΔΔΧ έχει προχωρήσει στην καταγραφή του Εγχειριδίου Διαδικασιών, το οποίο και αναθεώρησε 

πρόσφατα, μετά από σύσταση της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου. Παρόλα αυτά, μέχρι την 
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ημερομηνία ελέγχου μας (Σεπτέμβριος του 2021) το αναθεωρημένο εγχειρίδιο δεν είχε 

κυκλοφορήσει στο προσωπικό του ΓΔΔΧ.  

Το Εγχειρίδιο Διαδικασιών του ΓΔΔΧ περιγράφει επιγραμματικά τις διαδικασίες, χωρίς να τις 

αναλύει, με αποτέλεσμα να μην αναφέρονται ξεκάθαρα τα καθήκοντα και οι έλεγχοι σε κάθε 

διαδικασία. Για παράδειγμα, στην ετοιμασία της ΜΣΔΔΧ, το εγχειρίδιο αναφέρεται στη συλλογή 

στοιχείων, αλλά δεν αναφέρει ποιος έχει την ευθύνη, από πού συλλέγονται τα στοιχεία, με ποια 

διαδικασία και μέχρι πότε, ούτε αν ελέγχονται και πώς. Επιπλέον, δεν αναφέρει ότι η ΜΣΔΔΧ 

ελέγχεται από δεύτερο λειτουργό προτού παραδοθεί στον προϊστάμενο, διαδικασία η οποία, 

σύμφωνα με το ΓΔΔΧ, ακολουθείται στην πράξη. 

Συστάσεις:  

α. Να περιγραφούν με περισσότερη λεπτομέρεια οι διαδικασίες που καθορίζονται στο 

Εγχειρίδιο Διαδικασιών, ώστε να καταστούν καλύτερα κατανοητές στους λειτουργούς, οι 

αρμοδιότητες και ευθύνες κάθε διεργασίας και να διευκολυνθεί ο έλεγχος και η 

παρακολούθησή τους. 

β. Μετά από κάθε αναθεώρηση, το Εγχειρίδιο Διαδικασιών να αποστέλλεται, το 

συντομότερο, στο προσωπικό και να διασφαλίζεται η ενυπόγραφη δήλωση τήρησής του 

σε ετήσια βάση. 

γ. Οι ανώτεροι λειτουργοί να ελέγχουν την τήρηση των διαδικασιών από τους υφιστάμενούς 

τους και η μονάδα εσωτερικού ελέγχου, που έχει συσταθεί στο ΓΔΔΧ, να στελεχώνεται από 

ανεξάρτητους λειτουργούς και μεταξύ άλλων, να μεριμνά για την ανάγκη αναθεώρησης 

του Εγχειριδίου Διαδικασιών, καθώς και να διενεργεί ελέγχους, εκ των υστέρων, 

δειγματοληπτικά, για την τήρηση των διαδικασιών. 

5.3 Μεσοπρόθεσμη Στρατηγική Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (ΜΣΔΔΧ) 

Σύμφωνα με τον Νόμο, στις εργασίες διαχείρισης δημόσιου χρέους του ΓΔΔΧ περιλαμβάνεται και 

η κατάρτιση της ΜΣΔΔΧ, η οποία, σύμφωνα με το άρθρο 9(1) του Νόμου, καλύπτει χρονικό 

ορίζοντα τριών μέχρι πέντε ετών, εκπονείται και επικαιροποιείται τουλάχιστον μία φορά ετησίως, 

σε κυλιόμενη βάση. Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 9(6) του Νόμου, ο δανεισμός της Κυπριακής 

Δημοκρατίας και οι λοιπές εργασίες διαχείρισης του δημόσιου χρέους υπόκεινται και εκτελούνται 

βάσει της στρατηγικής αυτής. 

Όπως καθορίζεται στα άρθρα 9(2) και 9(3) του Νόμου, η ΜΣΔΔΧ και οι επικαιροποιήσεις της 

εγκρίνονται προκαταρκτικά από τον Υπουργό, αφού προηγηθεί ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής 

Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού και υποβάλλονται για τελική έγκριση στο Υπουργικό 

Συμβούλιο. Για κάθε έτος, η πρώτη ΜΣΔΔΧ εγκρίνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, το αργότερο 

μέχρι το τέλος Οκτωβρίου του προηγούμενου έτους. Η ΜΣΔΔΧ 2021-2023 εγκρίθηκε από το 

Υπουργικό Συμβούλιο στις 22.10.2020. 

Η επιλεγείσα στρατηγική, ήτοι ο δανεισμός με μεσοπρόθεσμα διεθνή ομόλογα σταθερού 

επιτοκίου, η οποία εξάχθηκε με τη βοήθεια του εργαλείου Medium-Term Debt Management 
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Strategy Analytical Tool (MTDSAT), το οποίο αναπτύχθηκε από κοινού από τη Διεθνή Τράπεζα και 

το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, παραμένει σταθερή από το 2014. 

Όπως προκύπτει από το πρόσφατο παρελθόν, το ΓΔΔΧ ακολουθεί μια στρατηγική διαχείρισης 

χρέους εξισορρόπησης χαμηλού κόστους και χαμηλού κινδύνου. Η στρατηγική αυτή είναι 

σύμφωνη με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές. 

5.3.1 Μη ύπαρξη εγκριμένου χρονοδιαγράμματος ετοιμασίας της ΜΣΔΔΧ 

Παρόλο που το άρθρο 9(3) του Νόμου αναφέρει ότι η ΜΣΔΔΧ εγκρίνεται από το Υπουργικό 

Συμβούλιο, το αργότερο μέχρι το τέλος Οκτωβρίου του προηγούμενου έτους και όπως μας 

ανέφερε ο Διευθυντής του ΓΔΔΧ, αυτός είναι και ο στόχος του ΓΔΔΧ, εντούτοις δεν έχουν τεθεί 

ορόσημα ετοιμασίας κάθε σταδίου, ώστε να υπάρχει καλύτερος προγραμματισμός και έλεγχος της 

προόδου της εργασίας.  

Σύσταση: Να διαχωριστεί η εργασία της ετοιμασίας της ΜΣΔΔΧ σε φάσεις και να τεθούν 

ορόσημα κάθε φάσης.  

Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου εξέφρασε την άποψη ότι η διάρκεια κάθε φάσης δεν είναι 

πάντα η ίδια, συνεπώς ο διαχωρισμός της εργασίας ετοιμασίας δεν είναι εφικτός. Ειδικά, όσον 

αφορά στην εξασφάλιση των σχετικών δημοσιονομικών στοιχείων, αυτό εξαρτάται από τον χρόνο 

ετοιμασίας τους από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου.  

5.3.2 Διαδικασία ετοιμασίας της ΜΣΔΔΧ 

α. Συλλογή στοιχείων. Σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Διαδικασιών του ΓΔΔΧ, πριν την ετοιμασία της 

ΜΣΔΔΧ, το ΓΔΔΧ συγκεντρώνει τα στοιχεία που χρειάζεται για την ανάλυσή του. Όπως μας ανέφερε 

ο υπεύθυνος Λειτουργός, το ΓΔΔΧ λαμβάνει τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και επτά διεθνών τραπεζών, όσον αφορά στις ισοτιμίες και το 

μελλοντικό κόστος δανεισμού. Επιπλέον, λαμβάνει στοιχεία, εσωτερικά, από τη Διεύθυνση 

Προϋπολογισμού και τη Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής, Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων του 

Υπουργείου, καθώς και από το Γενικό Λογιστήριο. 

Τα πιο πάνω στοιχεία δεν καταχωρίζονται σε φάκελο, καθώς δεν εκτυπώνονται πάντοτε τα σχετικά 

έγγραφα για αρχειοθέτηση στους φακέλους. 

Σύσταση: Να τηρείται ηλεκτρονικός ή φυσικός φάκελος, στον οποίο να καταχωρίζονται, τόσο οι 

επαφές που χρησιμοποιήθηκαν για συλλογή στοιχείων, όσο και τα ίδια τα στοιχεία, για 

καλύτερο έλεγχο, διαφάνεια αλλά και συνέχιση της εργασίας από οποιονδήποτε λειτουργό, σε 

περίπτωση απουσίας του υπεύθυνου λειτουργού. 

β. Επιλογή δανειστικού εργαλείου. Στα σημειώματα που ετοιμάζονται από λειτουργούς, προς 

τον Προϊστάμενο του ΓΔΔΧ και τον Γενικό Διευθυντή, αναφέρονται, μεταξύ άλλων, οι 

προβλεπόμενες χρηματοδοτικές ανάγκες και η επιλογή δανεισμού αλλά δεν αναλύονται όλα τα 

διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία αναφορικά με τους κινδύνους και τα διαθέσιμα επιτόκια, με 

αξιολόγηση των υπέρ και των κατά κάθε επιλογής, ώστε να τεκμηριώνεται η απόφαση για τη 
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συγκεκριμένη επιλογή. Παρόλο που ενδεχομένως αυτή η ανάλυση διενεργείται και, όπως 

αναφέρεται και στη ΜΣΔΔΧ, η επιλογή του δανεισμού με Ευρωπαϊκά Μεσοπρόθεσμα Ομόλογα 

(ΕΜΟ) είναι στρατηγικής σημασίας, εντούτοις θα πρέπει να τεκμηριώνεται για σκοπούς ελέγχου 

και διαφάνειας. 

Σύσταση: Να καταγράφεται η όποια ανάλυση διενεργείται, σχετικά με την επιλογή 

χρηματοδοτικών εργαλείων και να κοινοποιείται γραπτώς, τόσο στον Προϊστάμενο του ΓΔΔΧ, 

όσο και στον Γενικό Διευθυντή. 

5.3.3 Περιεχόμενο της ΜΣΔΔΧ 

Σύμφωνα με τα εδάφια 4 και 5 του άρθρου 9 του Νόμου, η ΜΣΔΔΧ λαμβάνει υπόψη της: 

α. τις δανειακές ανάγκες της Κυπριακής Δημοκρατίας, 

β. τις εκάστοτε ισχύουσες μακροοικονομικές συνθήκες, 

γ. τις εκάστοτε επικρατούσες συνθήκες της αγοράς, 

δ. οποιουσδήποτε άλλους παράγοντες, οι οποίοι δυνατό να σχετίζονται με την ανάπτυξη της 

αγοράς και με τη στρατηγική διαχείρισης του δημόσιου χρέους, και 

ε. το εύρος των αποδεκτών κινδύνων στο χαρτοφυλάκιο του δημόσιου χρέους. 

Το περιεχόμενο της ΜΣΔΔΧ 2021-2023 συνάδει με τις πρόνοιες του Νόμου και περιλαμβάνει 

επαρκή πληροφόρηση στον χρήστη, τόσο της παρούσας κατάστασης της οικονομίας, όσο και των 

προβλέψεων για το μέλλον, των κινδύνων και των στόχων που τίθενται. Ωστόσο, διαπιστώσαμε 

ότι, όσον αφορά στις προβλέψεις μελλοντικών δεικτών της οικονομίας, αν και περιλαμβάνονται 

εκτιμήσεις για τον ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης, της κατανάλωσης, των επενδύσεων, των τιμών 

κτλ, δεν περιλαμβάνεται εκτίμηση για την αναμενόμενη τάση των επιτοκίων (ανοδική ή καθοδική), 

η οποία αποτελεί τον κύριο δείκτη όσον αφορά στον δανεισμό. 

Όσον αφορά στους στόχους που αναφέρονται στη ΜΣΔΔΧ 2021-2023, για τη μείωση του κινδύνου 

αναχρηματοδότησης και του επιτοκιακού κινδύνου, θεωρούμε ότι αυτοί είναι συγκεκριμένοι, 

μετρήσιμοι, ρεαλιστικοί και αφορούν στη χρονική διάρκεια που καλύπτει η ΜΣΔΔΧ. Οι στόχοι 

αφορούν: 

 στη μέση διάρκεια του εμπορεύσιμου χρέους, κατά την έκδοση, 

 στο ανώτατο όριο στο ποσοστό του βραχυπρόθεσμου χρέους, 

 στη διατήρηση ρευστών διαθεσίμων, 

 στο ανώτατο ποσοστό των ετήσιων αναγκών χρηματοδότησης επί του ΑΕΠ, 

 στο μερίδιο χρέους σε κυμαινόμενο επιτόκιο ως προς το συνολικό ετήσιο χρέος, και  

 στο ανώτερο όριο ποσοστού χρέους σε ξένο νόμισμα. 

Όπως αναφέρεται και στην έκθεση του εμπειρογνώμονα της Υπηρεσίας μας, ο στόχος του 

καθορισμού της μέσης διάρκειας του χρέους κατά την έκδοση, σε μια αποδεκτή τιμή, δεν αρκεί για 
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περιορισμό των κινδύνων, καθώς υπάρχουν διάφοροι εναλλακτικοί τρόποι έκδοσης χρέους με 

συγκεκριμένη διάρκεια, ορισμένοι από τους οποίους μπορεί να αποκλίνουν από το όριο βέλτιστων 

επιλογών (efficient frontier). Αυτό έχει παρατηρηθεί με την έκδοση του 2021, η οποία αποκλίνει κάπως 

από το όριο των βέλτιστων επιλογών. Αυτό υπογραμμίζει τη σημασία της επιλογής ενός 

χαρτοφυλακίου χρηματοδότησης χρέους που να μη βασίζεται αποκλειστικά στη σταθμισμένη μέση 

διάρκεια χρέους κατά την έκδοσή του. Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών, μας 

πληροφόρησε ότι για το συγκεκριμένο ομόλογο του 2021 είχε επιλεγεί η πενταετής διάρκεια για 

σκοπούς εκτέλεσης συναλλαγής διαχείρισης χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων (πρόωρης 

αποπληρωμής δανείου), η οποία τελικά ναυάγησε εξαιτίας αναθεώρησης της πολιτικής του άλλου 

συμβαλλόμενου μέρους. 

Επιπλέον, όπως αναφέρει στην έκθεσή του ο εμπειρογνώμονας, δεν γίνεται αναφορά στη ΜΣΔΔΧ 

για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας του δημοσίου χρέους, ούτε λαμβάνονται υπόψη οι εκκρεμείς 

εγγυήσεις. Τονίζεται ότι, ούτως ή άλλως, η αποτίμηση των εκκρεμών εγγυήσεων, ως προς την 

πιθανότητα να καταπέσουν και να καταστούν πληρωτέες, θα πρέπει να γίνεται από το 2023, όταν 

η ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων της Δημοκρατίας θα γίνεται πλέον στη βάση των 

δεδουλευμένων εσόδων και εξόδων. 

 Συστάσεις:   

α. Παρόλο που το άρθρο 9(4)(δ) του Νόμου αναφέρεται σε δυνατότητα για συμπερίληψη στη 

ΜΣΔΔΧ οτιδήποτε άλλο δυνατό να σχετίζεται με τη στρατηγική διαχείρισης του δημόσιου 

χρέους, η Υπηρεσία μας έχει την άποψη ότι θα έπρεπε υποχρεωτικά να υπάρχει ξεχωριστή 

αναφορά τουλάχιστον στα ακόλουθα: 

 Περιγραφή κινδύνων που προκύπτουν από εμπεριστατωμένη ανάλυση και που θα 

πρέπει να τύχουν διαχείρισης από το ΓΔΔΧ (π.χ. συναλλαγματικός, επιτοκίου, 

αναχρηματοδότησης). 

 Μελλοντικές προβλέψεις για δημοσιονομικούς δείκτες, ύψος δημόσιου χρέους, 

επιτοκίων και συναλλαγματικών ισοτιμιών. 

 Περιγραφή της ανάλυσης που διενεργείται και καταλήγει στην επιλογή της 

συγκεκριμένης στρατηγικής. 

β. Να περιλαμβάνεται ρητώς στις υποθέσεις της ΜΣΔΔΧ και η αναμενόμενη τάση των 

επιτοκίων, ενδεχομένως υπό τη μορφή εναλλακτικών πιθανών σεναρίων.  

γ. Να περιλαμβάνεται στη ΜΣΔΔΧ η αξιολόγηση για τη βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους και 

τα υπόλοιπα των εκκρεμών εγγυήσεων, καθώς και πρόβλεψη για τα ποσά που πιθανόν να 

καταστούν πληρωτέα από το Κράτος.  

δ. Το ΓΔΔΧ να αναπτύξει περαιτέρω τις ικανότητές του στον σχεδιασμό αποτελεσματικών 

στρατηγικών χρηματοδότησης χρέους. 

Όπως μας πληροφόρησε ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου, η αναμενόμενη τάση των επιτοκίων 

λαμβάνεται υπόψη κατά την ετοιμασία των δημοσιονομικών προβλέψεων και της σχετικής ανάλυσης 

της βιωσιμότητας του δημόσιου χρέους. Επίσης, μας ανέφερε ότι, όσον αφορά στις εκκρεμείς 
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εγγυήσεις, περιλαμβάνεται πρόνοια ύψους €30 εκ. στον κρατικό Προϋπολογισμό, για σκοπούς 

κάλυψης ενδεχόμενων εγγυήσεων που θα κληθεί να καταβάλει η Κυπριακή Δημοκρατία. Όσον αφορά 

στην ανάπτυξη ικανοτήτων στον σχεδιασμό αποτελεσματικών στρατηγικών χρηματοδότησης χρέους, 

μας πληροφόρησε ότι αυτό αποτελεί συνεχόμενη προσπάθεια από πλευράς του ΓΔΔΧ. 

5.3.4 Έγκριση της ΜΣΔΔΧ 

Όπως αναφέρουμε πιο πάνω, η ΜΣΔΔΧ εγκρίνεται από τον Υπουργό και από το Υπουργικό 

Συμβούλιο, μετά από ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και 

Προϋπολογισμού της Βουλής. Σημειώνουμε ότι, κατά την έγκριση της ΜΣΔΔΧ δεν παρέχεται στο 

Υπουργικό Συμβούλιο οποιαδήποτε επιπλέον πληροφόρηση για την ανάλυση κόστους-κινδύνου, 

για τα διαθέσιμα εργαλεία δανεισμού ή για τυχόν κινδύνους που απορρέουν από δανεισμό. 

Σύσταση: Δεδομένου ότι το δημόσιο χρέος είναι μια παράμετρος που επηρεάζει τα οικονομικά 

δεδομένα, τόσο του σήμερα όσο και των μελλοντικών γενεών και λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

Βουλή των Αντιπροσώπων έχει τη συνταγματική εξουσία έγκρισης του ποσού του δανεισμού, 

μέσω της έγκρισης του Προϋπολογισμού, θεωρούμε ότι θα πρέπει να έχει πλήρη επίγνωση, όχι 

μόνο του ποσού που θα προκύψει ως δανεισμός με την έγκριση του Προϋπολογισμού, αλλά και 

των μακροπρόθεσμων δεσμεύσεων, του κόστους τους, καθώς και των κινδύνων που 

εμπεριέχουν, ώστε να είναι σε θέση να ασκεί ορθά τον ρόλο της.  

Για επίτευξη του πιο πάνω, η Υπηρεσία μας εισηγείται όπως, μαζί με τη ΜΣΔΔΧ που υποβάλλεται 

για ενημέρωση της Βουλής των Αντιπροσώπων και έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο, 

επισυνάπτεται σχετική έκθεση, από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, στην οποία να επεξηγούνται 

από αυτόν τον τρίτο και ανεξάρτητο φορέα οι τυχόν κίνδυνοι που απορρέουν από τον δανεισμό 

και να δίδεται ανάλυση και ανεξάρτητη αξιολόγηση του κόστους-κινδύνου για τα εργαλεία 

δανεισμού. 

Επίσης, εισηγούμαστε όπως εισαχθεί διαδικασία με βάση την οποία, σε περίπτωση που το 

Υπουργικό Συμβούλιο τροποποιήσει τη ΜΣΔΔΧ που έχει υποβληθεί ενώπιόν του για έγκριση, 

τότε να ενημερώνεται, το συντομότερο και η Βουλή. 

5.3.5 Παρακολούθηση της ΜΣΔΔΧ 

Παρόλο που στο Εγχειρίδιο Διαδικασιών του ΓΔΔΧ αναφέρεται ότι η στρατηγική επικαιροποιείται 

τουλάχιστον μία φορά ετησίως, σε κυλιόμενη βάση, δεν υπάρχει καταγραμμένη διαδικασία 

παρακολούθησης της υλοποίησής της. 

Όπως μας ανέφερε το ΓΔΔΧ, η υλοποίηση της ΜΣΔΔΧ παρακολουθείται μέσω της υλοποίησης του 

ΕΧΠ και οι κίνδυνοι, στον βαθμό και στην έκταση που περιλαμβάνονται στη ΜΣΔΔΧ, 

παρακολουθούνται διαρκώς. Σε περίπτωση απόκλισης από τους στόχους της ΜΣΔΔΧ, 

αναθεωρείται το ΕΧΠ και εάν η απόκλιση είναι σημαντική, σε σημείο που δεν συνάδει με τη 

στρατηγική, τότε αναθεωρείται και η ΜΣΔΔΧ. 
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Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη ότι, από τον καθορισμό της στρατηγικής το 2014, έχουν παρέλθει 

επτά χρόνια, η Υπηρεσία μας έχει την άποψη ότι, ενδείκνυται αυτή να επαναξιολογηθεί, έστω και 

για τεκμηρίωσή του ότι η στρατηγική αυτή εξακολουθεί να είναι η βέλτιστη. 

Συστάσεις:  

α. Να καταγραφεί η διαδικασία παρακολούθησης και επικαιροποίησης της στρατηγικής, 

στην οποία να αναφέρεται και η χρονική περίοδος στην οποία θα πρέπει να 

επαναξιολογείται η καταλληλότητά της, χρησιμοποιώντας το σχετικό εργαλείο 

(MTDSAT)για εξαγωγή αποτελεσμάτων. 

β. Να επαναξιολογηθεί η τρέχουσα στρατηγική με τη χρήση του εργαλείου MTDSAT, ώστε να 

διαπιστωθεί εάν χρειάζεται η προώθηση τροποποίησής της.  

5.4 Ετήσιο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα (ΕΧΠ) 

Σύμφωνα με το άρθρο 10 του Νόμου, για κάθε δημοσιονομικό έτος, το ΓΔΔΧ εκπονεί ΕΧΠ, το οποίο 

καλύπτει τις προβλεπόμενες συσσωρευμένες δανειακές ανάγκες της Κυπριακής Δημοκρατίας και 

βασίζεται στην καθορισμένη ΜΣΔΔΧ και στην ετήσια πρόβλεψη ταμειακής ροής της Κυπριακής 

Δημοκρατίας. Το ΕΧΠ περιλαμβάνει τις προγραμματισμένες συναλλαγές δανεισμού για το έτος, τα 

εργαλεία δανεισμού που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν και την ενδεικτική ημερομηνία ή 

ενδεικτική χρονική περίοδο του δανεισμού αυτού. Για κάθε έτος, το πρώτο ΕΧΠ εγκρίνεται από τον 

Υπουργό, το αργότερο μέχρι το τέλος Νοεμβρίου του προηγούμενου έτους και επικαιροποιείται 

τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο. 

Τα αρχικά ΕΧΠ για τα έτη 2020 και 2021 εγκρίθηκαν από τον Υπουργό στις 31.7.2020 και στις 

27.10.2020, αντίστοιχα. 

Από τον έλεγχό μας, διαπιστώσαμε ότι δεν αναφέρονται στο Εγχειρίδιο Διαδικασιών του ΓΔΔΧ οι 

προϋποθέσεις και η διαδικασία επικαιροποίησης του ΕΧΠ. 

Σύσταση: Να περιληφθεί στο Εγχειρίδιο Διαδικασιών η διαδικασία παρακολούθησης και 

επικαιροποίησης του ΕΧΠ και να τεθούν ορόσημα της κάθε δράσης, ούτως ώστε να 

διασφαλίζεται η έγκαιρη ετοιμασία και παρακολούθησή του. 

Το εν ισχύι ΕΧΠ να υποβάλλεται στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και 

Προϋπολογισμού, πριν την ψήφιση του κρατικού Προϋπολογισμού. Σε περίπτωση που αυτό, 

όπως έχει εγκριθεί από τον Υπουργό, διαφέρει από αυτό που είχε ετοιμαστεί από το ΓΔΔΧ, τότε 

στη Βουλή να υποβάλλονται τόσο το υποβληθέν όσο και το τελικώς εγκριθέν, με αιτιολογικό 

σημείωμα του Υπουργού για τους λόγους της διαφοροποίησης.  

Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου επισήμανε ότι το ΕΧΠ ετοιμάζεται εγκαίρως και 

αναθεωρείται όποτε κριθεί αναγκαίο.  Η εισήγηση της Υπηρεσίας μας αποσκοπεί ώστε η 

διαδικασία αυτή να καθορίζεται ρητά στο Εγχειρίδιο Διαδικασιών. 

5.5 Σύναψη και διαχείριση δημόσιου χρέους 

Η σύναψη δημόσιου χρέους επιβάλλεται να διενεργείται με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο, που να 
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διασφαλίζει στον μέγιστο βαθμό τη βιωσιμότητά του. Για να καταλήξουμε σε ασφαλή 

συμπεράσματα, προχωρήσαμε στην εξέταση των πιο κάτω ερωτημάτων: 

α. η σύναψη δημοσίου χρέους διενεργείται έγκαιρα και αποτελεσματικά; 

β. είναι το επίπεδο δημόσιου χρέους βιώσιμο; 

γ. ο δανεισμός περιορίζεται στην κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν; 

δ. το κόστος δανεισμού είναι το χαμηλότερο δυνατό; 

ε. η σύνθεση του δημόσιου χρέους ικανοποιεί τους στόχους της ΜΣΔΔΧ; 

στ. η βάση των επενδυτών έχει διευρυνθεί κατά τα τελευταία έτη; 

ζ. προωθείται η ανάπτυξη της δευτερογενούς αγοράς; 

η. υπάρχει μηχανισμός ελαχιστοποίησης του κινδύνου στις περιπτώσεις κυμαινόμενου 

επιτοκίου ή δανεισμού σε ξένο συνάλλαγμα; 

θ. υπάρχει μηχανισμός παρακολούθησης για το απόθεμα ρευστότητας που χρειάζεται να 

λειτουργήσει το Κράτος; 

Όπως αναφέρουμε και πιο πάνω, για τον έλεγχό μας αξιοποιήθηκαν και οι υπηρεσίες 

εμπειρογνώμονα ακαδημαϊκού, που αποσκοπούσαν, κυρίως, στην απάντηση των πιο κάτω 

ερωτημάτων: 

 Είναι το δημόσιο χρέος της Κυπριακής Δημοκρατίας βιώσιμο, με υψηλό επίπεδο 

εμπιστοσύνης; 

 Είναι η χρηματοδότηση του χρέους αποδοτική και αποτελεσματική, για διασφάλιση του 

χαμηλότερου κόστους με αποδεκτό κίνδυνο;  

Το κύριο συμπέρασμα που εξάχθηκε από τον εμπεριστατωμένο έλεγχο του εμπειρογνώμονα και 

από τη μελέτη των δεδομένων του ΓΔΔΧ, είναι η διαπίστωση, με αρκετά μεγάλο βαθμό 

εμπιστοσύνης, ότι το δημόσιο χρέος της Κύπρου είναι βιώσιμο κάτω από ένα ευρύ φάσμα εύλογων 

παραδοχών για τα δημόσια οικονομικά, την οικονομική ανάπτυξη και τα επιτόκια. 

5.5.1 Βιωσιμότητα δημόσιου χρέους της Κυπριακής Δημοκρατίας με υψηλό επίπεδο 

εμπιστοσύνης 

Η βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους επηρεάζεται πρωτίστως από τη δημοσιονομική στάση της 

εκάστοτε εκτελεστικής εξουσίας, η οποία καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τον κίνδυνο στην ανάληψη 

και το ύψος του δημόσιου χρέους. Η Υπηρεσία μας θεωρεί σημαντική την επισήμανση του πιο 

πάνω κινδύνου, στη βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους, παρόλο που η αξιολόγηση της 

δημοσιονομικής πολιτικής δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσας Έκθεσης. 

Για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας του δημοσίου χρέους της Κυπριακής Δημοκρατίας, 

χρησιμοποιήθηκε ειδικό μοντέλο ανάλυσης βιωσιμότητας χρέους, που αναπτύχθηκε από τον 

εμπειρογνώμονα και έχει δημοσιευθεί στην έγκριτη διεθνή βιβλιογραφία, επομένως θεωρείται 

από την Υπηρεσία μας ως αξιόπιστο για να εξαχθούν συμπεράσματα. Το μοντέλο αξιολογεί τη  
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χρηματοδότηση του χρέους της Κύπρου σε χρονικό ορίζοντα κινδύνου 30 ετών, έως το 2050, 

εξετάζοντας τρεις διαφορετικές στρατηγικές χρηματοδότησης, ως ακολούθως:  

 Στο ένα άκρο χρησιμοποιήθηκε η υπόθεση της στρατηγικής «Χαμηλού Κινδύνου», ότι 

δηλαδή το χρέος χρηματοδοτείται χρησιμοποιώντας μία στρατηγική χρηματοδότησης 

χαμηλού κινδύνου (μεγάλης διάρκειας χρέος με υψηλό επιτόκιο), που είναι και η πιο 

δαπανηρή (έκδοση χρέους με διάρκεια τα 30 έτη με υψηλό κόστος χρηματοδότησης).  

 Στο άλλο άκρο χρησιμοποιήθηκε η υπόθεση στρατηγικής «Χαμηλού Κόστους», ότι δηλαδή 

το χρέος χρηματοδοτείται χρησιμοποιώντας στρατηγική χαμηλού κόστους (μικρής 

διάρκειας χρέος με χαμηλό επιτόκιο) που εμπερικλείει τους υψηλότερους κινδύνους 

(έκδοση χρέους με διάρκεια τα 4,5 έτη με χαμηλό κόστος χρηματοδότησης).  

 Εξετάστηκε επίσης μια ενδιάμεση στρατηγική, που εξισορροπεί το κόστος με τον κίνδυνο 

(έκδοση χρέους με μέση διάρκεια τα 8 έτη και ενδιάμεσο κόστος χρηματοδότησης).  

Οι τρεις στρατηγικές παράγουν σημαντικά διαφορετικά αποτελέσματα, σε σχέση με το πραγματικό 

κόστος χρηματοδότησης, όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 7. Νοείται ότι διαφέρουν επίσης και στην 

προτεινόμενη βέλτιστη έκδοση χρηματοδότησης του χρέους. 

____  

 

(α) Χαμηλός κίνδυνος (μέσο κόστος δανεισμού 2,31%)  

(β) Χαμηλό κόστος (μέσο κόστος δανεισμού 0,9%) 
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Διάγραμμα 7: Πραγματικό κόστος του χρέους κάτω από διαφορετικές στρατηγικές χρηματοδότησης. 

Πηγή: The risks of Cyprus government debt: Sustainability and financing benchmarks: Stavros A. Zenios – Βλέπε 

Παράρτημα ΙΙ. 

Η πιο πάνω αξιολόγηση εξέτασε κατά πόσο οι διαφορές στο κόστος χρηματοδότησης επηρεάζουν 

τη βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους, λαμβάνοντας υπόψη, τόσο το απόθεμα χρέους, όσο και τη 

πορεία του χρέους. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 8. 

 

 

 

 

 

 

(γ) Ενδιάμεση στρατηγική (μέσο κόστος δανεισμού 1,31%) 

(α1) Απόθεμα χρέους με χαμηλό κίνδυνο (α2) Ροή χρέους με χαμηλό κίνδυνο 

(β1) Απόθεμα χρέους με χαμηλό κόστος (β2) Ροή χρέους με χαμηλό κόστος 
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Διάγραμμα 8. 

Πηγή: The risks of Cyprus government debt: Sustainability and financing benchmarks: Stavros A. Zenios – Βλέπε 

Παράρτημα ΙΙ. 

Όπως προκύπτει από την αξιολόγηση, το απόθεμα δημόσιου χρέους της Κύπρου βρίσκεται σε 

πτωτική πορεία και με τις τρεις στρατηγικές χρηματοδότησης που εξετάστηκαν. Δεν σημειώνονται 

σημαντικές διαφορές βραχυπρόθεσμα και το απόθεμα χρέους μειώνεται στο 100% περίπου του 

ΑΕΠ έως το 2025. Οι διαφορές γίνονται αισθητές στην περίοδο που ακολουθεί, μέχρι το 2030, όπου 

το χρέος με το σενάριο χαμηλού κόστους φτάνει το 80% του ΑΕΠ, ενώ κάτω από το σενάριο του 

χαμηλού κινδύνου το χρέος παραμένει πάνω από 90%.  

Ωστόσο, η στρατηγική χαμηλού κόστους επιτυγχάνεται με βραχυπρόθεσμο δανεισμό και οδηγεί σε 

ανάγκες αναχρηματοδότησης, οι οποίες μπορεί να είναι υπερβολικά υψηλές (Διάγραμμα 8 (β2)), 

δημιουργώντας σημαντικούς κινδύνους.  

Συνολικά, η αξιολόγηση δεν κατέδειξε προβλήματα βιωσιμότητας του χρέους στη δυναμική του 

αποθέματος ή της ροής του δημόσιου χρέους της Κυπριακής Δημοκρατίας, αν ακολουθηθούν 

στρατηγικές χαμηλού ή ενδιάμεσου κινδύνου. Η στρατηγική χαμηλού κόστους ενέχει κινδύνους 

αναχρηματοδότησης και ενδείκνυται η αποφυγή της. Τα συμπεράσματα αυτά ισχύουν με υψηλό 

επίπεδο εμπιστοσύνης. 

 

Από την ανάλυση προέκυψαν επίσης τα πιο κάτω: 

 Τα τρέχοντα υπερβολικά χαμηλά επιτόκια στην Eυρωζώνη μπορούν να στηρίξουν το υψηλό 

επίπεδο χρέους της Κύπρου. Ωστόσο, η πορεία του χρέους, σε αυτά τα υψηλά επίπεδα, 

μπορεί εύκολα να εκτροχιαστεί από πιθανούς κλυδωνισμούς. 

Σύσταση: Το ΓΔΔΧ να είναι σε συνεχή εγρήγορση για έγκαιρες και αποτελεσματικές 

ενέργειες σε περίπτωση πιθανών κλυδωνισμών. 

Όπως μας πληροφόρησε ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου, το ΓΔΔΧ είναι σε συνεχή 

εγρήγορση. 

 Η βιωσιμότητα του χρέους μπορεί να διασφαλιστεί στο πλαίσιο μιας στρατηγικής χαμηλού 

κινδύνου και στρατηγικής ενδιάμεσου κινδύνου χρηματοδότησης χρέους. Η στρατηγική 

(γ1) Απόθεμα χρέους με ενδιάμεση στρατηγική (γ2) Ροή χρέους με ενδιάμεση στρατηγική 
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χαμηλού κινδύνου συνεπάγεται αύξηση στο πραγματικό κόστος δανεισμού κατά μία (1) 

ποσοστιαία μονάδα, σε σύγκριση με εκείνο της ενδιάμεσης στρατηγικής, το οποίο, με τη 

σειρά του, είναι κατά 0,43 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο από το αντίστοιχο της 

στρατηγικής χαμηλού κόστους.  Με την ενδιάμεση στρατηγική φαίνεται να επιτυγχάνεται η 

κατάλληλη εξισορρόπηση μεταξύ κόστους και κινδύνου. 

Σύσταση: Το ΓΔΔΧ να διασφαλίσει ότι θα χρησιμοποιείται στρατηγική ενδιάμεσου 

κίνδυνου χρηματοδότησης, με μέση διάρκεια γύρω στα 8 έτη και να αποφεύγονται τόσο η 

επικίνδυνη στρατηγική χαμηλού κόστους, όσο και η δαπανηρή στρατηγική χαμηλού 

κινδύνου.  

Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου, μάς ανέφερε ότι ο καθορισμός μέσης διάρκειας 

χρέους γύρω στα 8 έτη δεν μπορεί να αποτελεί για πάντα τη βασική στρατηγική. Αυτός είναι 

και ο λόγος που οι στόχοι της ΜΣΔΔΧ επανεξετάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

 Η στρατηγική ενδιάμεσου κινδύνου χρηματοδότησης χρέους, διασφαλίζει με μεγάλη 

πιθανότητα τη βιωσιμότητα του χρέους, εκτός από ένα σημείο υψηλού κινδύνου γύρω στο 

2028, οπότε προκύπτει η ανάγκη για αποπληρωμή σημαντικού ποσού χρέους. Το ΓΔΔΧ θα 

πρέπει να λάβει υπόψη το ενδεχόμενο αυτό πρόβλημα, υπογραμμίζοντας τη σημασία της 

μελλοντικής προοπτικής κατά τον σχεδιασμό της στρατηγικής χρηματοδότησης του χρέους.  

Σύσταση: Το ΓΔΔΧ να προγραμματίσει έγκαιρα τη στρατηγική χρηματοδότησης χρέους που 

θα ακολουθήσει, για να καλυφθούν οι χρηματοδοτικές ανάγκες γύρω από το επίμαχo 

σημείο γύρω στο 2028, χωρίς να αποκλίνει σημαντικά από τη βέλτιστη στρατηγική 

ενδιάμεσου κινδύνου. 

Όπως μας πληροφόρησε ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου, τα πιο πάνω είναι υπόψη του 

ΓΔΔΧ και, μέσω της ΜΣΔΔΧ, αποφεύγεται η συσσώρευση χρέους στο έτος αυτό. 

 Το μοντέλο της βέλτιστης στρατηγικής ενδιάμεσου κινδύνου χρηματοδότησης χρέους συνάδει 

με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές και συγκλίνει με την πρακτική που εφαρμόζει σήμερα το 

ΓΔΔΧ. Η εύκολη λύση για αντιμετώπιση του κινδύνου, που προκύπτει γύρω στο 2028, με την 

έκδοση βραχυπρόθεσμου χρέους, που θα οδηγούσε σε απόκλιση από τη στρατηγική ενδιάμεσου 

κινδύνου, θα πρέπει να αποφευχθεί, καθώς θα αυξήσει σημαντικά τους πιθανούς κινδύνους.   

Σύσταση: Το ΓΔΔΧ να διασφαλίσει ότι, εάν παραστεί ανάγκη για απόκλιση από τη στρατηγική 

ενδιάμεσου κινδύνου που ακολουθείται σήμερα και που, όπως αναφέρουμε, είναι η βέλτιστη, 

η απόκλιση αυτή να περιοριστεί στο ελάχιστο και να παρακολουθείται προσεκτικά. 

5.5.2 Αποδοτική και αποτελεσματική χρηματοδότηση του δημόσιου χρέους για 

διασφάλιση του χαμηλότερου δυνατού κόστους σε αποδεκτό επίπεδο κινδύνου 

Η αποδοτική και αποτελεσματική χρηματοδότηση του δημόσιου χρέους της Κυπριακής Δημοκρατίας, 

για διασφάλιση του χαμηλότερου δυνατού κόστους, σε αποδεκτό επίπεδο κινδύνου, αξιολογήθηκε 

εξετάζοντας τις στρατηγικές χρηματοδότησης χρέους που ακολουθούνται από το ΓΔΔΧ, 

χρησιμοποιώντας το μοντέλο του εμπειρογνώμονα για τον υπολογισμό των βέλτιστων στρατηγικών. 
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Ποιοτική ανάλυση πρακτικών που έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν 

Από την ποιοτική ανάλυση των πρακτικών που ακολουθήθηκαν κατά την περίοδο από τον  Ιανουάριο 

του 2010 – μέχρι τον Ιούνιο του 2021, προέκυψε ότι, η σταθμισμένη μέση διάρκεια του κυπριακού 

χρέους κατά την έκδοση, όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 9, είναι κατά μέσο όρο 6,9 έτη, η οποία 

διαφέρει, κατά περίπου ένα έτος, από τη βέλτιστη πρακτική ενδιάμεσου κινδύνου, που έχει μέση 

διάρκεια οκτώ ετών. Κατά την περίοδο αυτή, παρουσιάζονται σημαντικές μεταβολές, που κυμαίνονται 

από το χαμηλότερο επίπεδο των 4,5 ετών που παρατηρείται το 2012, έως το υψηλότερο επίπεδο των 

8,1 ετών που καταγράφεται το 2015, με τυπική απόκλιση τα 1,3 έτη. Ωστόσο, σημειώνεται μια 

θεμελιώδης αλλαγή μετά το 2012, δηλαδή τη χρονιά που ακολούθησε τη σύσταση του ΓΔΔΧ, όπου από 

τη μέση διάρκεια των 5,1 ετών παρατηρείται σταδιακή αύξηση στα 7,5 έτη. 

 

Διάγραμμα 9: Σταθμισμένη μέση διάρκεια του κυπριακού χρέους κατά την έκδοση. 

Πηγή: The risks of Cyprus government debt: Sustainability and financing benchmarks: Stavros A. Zenios – Βλέπε 

Παράρτημα ΙΙ. 

 

Από την ποιοτική ανάλυση των πρακτικών που ακολουθήθηκαν στο παρελθόν προέκυψαν τα πιο 

κάτω: 

 Η στρατηγική χρηματοδότησης χρέους παρουσιάζει σημαντική μεταβλητότητα από έτος σε 

έτος. Αυτή η μεταβλητότητα δυνατόν να εκληφθεί, από δυνητικούς επενδυτές, ως έλλειψη 

συνέπειας στην πολιτική που ακολουθείται και υποδηλώνει σημαντικές αλλαγές στην ανοχή 

κινδύνου του κράτους. 

Σύσταση: Το ΓΔΔΧ να διασφαλίσει όπως, η στρατηγική χρηματοδότησης χρέους και η 

ανοχή κινδύνου του κράτους δεν παρουσιάζουν σημαντικές μεταβολές. Παρόλο που αυτό 

αποτελεί και πολιτική απόφαση, εντούτοις θεωρούμε ότι το ΓΔΔΧ έχει να διαδραματίσει 

σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωσή της, παρέχοντας την κατάλληλη πληροφόρηση. 

 Η στρατηγική χρηματοδότησης χρέους είναι σημαντικά πιο σταθερή μετά από το 2013 και 

είναι πολύ πιο κοντά στο βέλτιστο με ανοχή ενδιάμεσου κινδύνου. Όπως προκύπτει, η ίδρυση 

και λειτουργία του ΓΔΔΧ, είχε αισθητά θετική επίδραση στη διαχείριση του δημόσιου χρέους. 
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Σύσταση: Να διασφαλιστεί ότι το ΓΔΔΧ θα συνεχίσει να λειτουργεί ανεξάρτητα και 

απρόσκοπτα και να διαφυλαχθεί η χωρίς παρεμβάσεις επίδρασή του στη διαχείριση του 

δημόσιου χρέους. 

Ποσοτική ανάλυση τρεχουσών πρακτικών και καθορισμός του βέλτιστου σημείου αναφοράς 

Για την ποσοτική ανάλυση των υφιστάμενων πρακτικών, χρησιμοποιήθηκε ως σημείο αναφοράς η 

στρατηγική έκδοσης χρέους των τελευταίων δύο ετών, βελτιστοποιώντας τόσο τη χρηματοδότηση 

χρέους με σταθμισμένη μέση διάρκεια χρέους κατά την έκδοσή του τα 8 έτη, σύμφωνα με την 

τρέχουσα πρακτική του ΓΔΔΧ, όσο και τον ελάχιστο κίνδυνο, το ελάχιστο κόστος και μια σειρά 

ενδιάμεσων στρατηγικών. Για κάθε στρατηγική υπολογίστηκε το αναμενόμενο κόστος και οι κίνδυνοι 

αναχρηματοδότησης. Επίσης, χρησιμοποιήθηκε, ως σημείο αναφοράς, η έκδοση του τρέχοντος έτους 

(μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2021), με σταθμισμένη μέση διάρκεια χρέους κατά την έκδοση τα 6,97 έτη, 

με τις ακόλουθες λήξεις: 73% 5ετής, 18% 7ετής, 5% 20ετής και 4% 30ετής. 

Στον Διάγραμμα 10(α), παρουσιάζεται η εξισορρόπηση μεταξύ κόστους και κινδύνου για τη 

σταθμισμένη μέση διάρκεια χρέους κατά την έκδοση των 8 ετών και για τη στρατηγική 

χρηματοδότησης του 2021.  
 

 

Διάγραμμα 10(α) Εξισορροπήσεις στο όριο βέλτιστων επιλογών μεταξύ κόστους και κινδύνου. 

Πηγή: The risks of Cyprus government debt: Sustainability and financing benchmarks: Stavros A. Zenios – Βλέπε 

Παράρτημα ΙΙ. 

Επιπρόσθετα, στο Διάγραμμα 10(β) παρουσιάζονται οι συγκεκριμένες εκδόσεις χαρτοφυλακίων 
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ομολόγων χρέους για τέσσερα σημεία στο επί του ορίου των βέλτιστων επιλογών εξισορρόπησης 

μεταξύ κόστους και κινδύνου, όταν δεν επιβάλλονται περιορισμοί στη σταθμισμένη μέση διάρκεια 

χρέους κατά την έκδοση. 

(Πηγή: 

Πηγή: The risks of Cyprus government debt: Sustainability and financing benchmarks: Stavros A. Zenios – Βλέπε 

Παράρτημα ΙΙ 

Η στρατηγική χαμηλού κινδύνου (σημείο 1) αφορά στην έκδοση 30ετών ομολόγων, η στρατηγική 

χαμηλού κόστους (σημείο 8) στην έκδοση διάρκειας 1 και 5 ετών, με σταθμισμένη μέση διάρκεια 

χρέους κατά την έκδοση τα 4,4 έτη και η ενδιάμεση στρατηγική (σημείο 4) στην έκδοση 5ετών, 

7ετών, 10ετών και 15ετών ομολόγων, με σταθμισμένη μέση διάρκεια χρέους, κατά την έκδοση, τα 

7,9 έτη. Από σύγκριση των πιο πάνω στρατηγικών αναφοράς και τις πρακτικές που ακολουθήθηκαν 

τα προηγούμενα χρόνια, διαπιστώσαμε τα πιο κάτω: 

 Οι στρατηγικές χρηματοδότησης χρέους του 2011-2012 και του 2018, ακολούθησαν 

σταθμισμένες μέσες διάρκειες, κατά την έκδοση, χαμηλού κόστους αλλά υψηλού κινδύνου. 

Αυτό δεν φαίνεται να συνάδει με την εξασφάλιση χρηματοδότησης με χρέος με το 

χαμηλότερο δυνατό κόστος, εντός αποδεκτών επιπέδων κινδύνου. Σημειώνουμε ότι, η 

έκδοση 2011-2012 προηγήθηκε της ίδρυσης του ΓΔΔΧ. 

 Όσον αφορά στην έκδοση του Ιουλίου του 2018, αυτή αφορούσε σε έκδοση πέντε εγχώριων 

ομολόγων, συνολικού ύψους €3,19 δισ., με ιδιωτική τοποθέτηση προς την ΣΚΤ, με επιτόκιο 

που κυμαινόταν από 1,9% μέχρι 3,5% και διάρκειας από 0,5 μέχρι 4,4 έτη, που είχαν ως σκοπό 

την αύξηση των καθαρών περιουσιακών της στοιχείων, για αποκατάσταση της εμπιστοσύνης 

Διάγραμμα 10(β) Χαρτοφυλάκια εκδιδόμενου χρέους σε τέσσερα σημεία του ορίου βέλτιστων επιλογών. 
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προς την τράπεζα και για διευκόλυνση της πώλησής της, η οποία τελικά έγινε προς την 

Ελληνική Τράπεζα μετά από διαδικασία ιδιωτικής πώλησης.  Ως αντίτιμο, δημιουργήθηκε 

ισόποση κατάθεση στην ΣΚΤ, προς όφελος της ΚΔ, η οποία σήμερα παρουσιάζεται ως οφειλή 

της ΣΕΔΙΠΕΣ προς την ΚΔ.  Έναντι του ποσού της κατάθεσης, η ΚΔ έλαβε, ως εξασφαλίσεις, το 

σύνολο των μη εξυπηρετούμενων δανείων από το χαρτοφυλάκιο της ΣΚΤ, αριθμό 

συμμετοχών της ΣΚΤ σε διάφορες ιδιωτικές και Συνεργατικές Εταιρείες, καθώς και αριθμό 

ακινήτων.  Για το εν λόγω θέμα της πώλησης της ΣΚΤ στην Ελληνική Τράπεζα είχε ενημερωθεί 

σχετικά και το Υπουργικό Συμβούλιο.  Επισημαίνουμε ότι, για τον πιο πάνω σκοπό, δηλαδή 

για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης προς την τράπεζα και για διευκόλυνση της πώλησης 

της ΣΚΤ, είχαν εκδοθεί, τον Απρίλιο του 2014, ομόλογα συνολικής αξίας €2,35 δις., διάρκειας 

15 μέχρι 20 ετών, με επιτόκιο που κυμαινόταν από 2,45% μέχρι 3,05%, τα οποία, στη 

συνέχεια, βάσει πολιτικής απόφασης και εφόσον προηγήθηκε συμφωνία πώλησης της ΣΚΤ 

προς την Ελληνική Τράπεζα, εξοφλήθηκαν και αντικαταστάθηκαν από τα ομόλογα που 

εκδόθηκαν τον Ιούλιο του 2014.  Σημειώνουμε επίσης ότι, το Σεπτέμβριο του 2018 

διενεργήθηκε ακόμα μία έκδοση Ευρωπαϊκού Μεσοπρόθεσμου ομολόγου δεκαετούς 

διάρκειας, με επιτόκιο 2,375%. 

Σημειώνουμε ότι και τον Μάιο του 2014 το ΓΔΔΧ προχώρησε σε έκδοση ομολόγου αξίας €100 

εκ. με ιδιωτική τοποθέτηση, με επιτόκιο ύψους 6,5%, η οποία, όπως μας ανέφερε το 

Υπουργείο, έγινε μετά από επαφές με τις αγορές (επενδυτές και διεθνείς τράπεζες), ώστε να 

προετοιμάσει το έδαφος για επανάκτηση πρόσβασης της ΚΔ στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου, 

η οποία είχε απωλεσθεί από το 2011. Επισημαίνουμε ότι, τον Ιούνιο του 2014 ακολούθησε 

και νέα έκδοση ομολόγου, αξίας €750 εκ., με επιτόκιο 4,75%, δηλαδή σημαντικά 

χαμηλότερου. 

Οι συγκεκριμένες εκδόσεις του 2014 και 2018, με ιδιωτική τοποθέτηση, δεν αποτέλεσαν 

αντικείμενο του παρόντος ελέγχου. 

Σύσταση: Το ΓΔΔΧ να λαμβάνει μέτρα για να διασφαλίζει την ομαλή πορεία του δημόσιου 

χρέους, σε περίπτωση εκτροχιασμού του από εξωγενείς και απρόβλεπτους κλυδωνισμούς. 

Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών, μας ανέφερε ότι αυτό ήδη λαμβάνεται 

υπόψη στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ΓΔΔΧ, αλλά το θέμα αυτό αφορά κυρίως στην 

δημοσιονομική πολιτική. 

 Η σταθμισμένη μέση διάρκεια του χρέους, που εκδόθηκε πρόσφατα από το ΓΔΔΧ (8 έτη), 

παρουσιάζει μια ενδιάμεση ανοχή κινδύνου, στρατηγική που συνάδει με τις διεθνείς 

βέλτιστες πρακτικές. Ωστόσο, ακόμη και στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, υπάρχουν 

αρκετοί εναλλακτικοί τρόποι έκδοσης χρέους, μερικοί από τους οποίους μπορεί να είναι 

αναποτελεσματικοί. 

Σύσταση: Το ΓΔΔΧ να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό στις επιλογές του κατά την έκδοση χρέους, 

καθώς, ακόμη και στο πλαίσιο της κατάλληλης στρατηγικής, όσον αφορά στη σταθμισμένη 

μέση διάρκεια χρέους κατά την έκδοση, ορισμένες επιλογές μπορεί να είναι 

αναποτελεσματικές και θα πρέπει να αποφεύγονται. 
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 Η έκδοση του 2021 αποκαλύπτει μια μικρή στροφή προς χαμηλότερο κόστος αλλά με 

ανάληψη υψηλότερου κινδύνου, που δεν φαίνεται να δικαιολογείται, δεδομένης της 

συνολικής μείωσης των επιτοκίων που προέκυψε, λόγω του Πανδημικού Προγράμματος 

Έκτακτης Αγοράς (Pandemic Emergency Purchase Program) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας. Θα αναμέναμε ότι, αυτή θα ήταν η κατάλληλη στιγμή για στροφή προς 

μεγαλύτερης διάρκειας χρέος, σε σχέση με την πολιτική των 8 ετών, όχι μικρότερη. 

Σύσταση: Το ΓΔΔΧ να διασφαλίζει και να λαμβάνει εγκαίρως, άμεσες ενέργειες προς 

εκμετάλλευση συγκυριών που προκύπτουν από απρόβλεπτες καταστάσεις, για μείωση του 

κόστους του χαρτοφυλακίου του δημόσιου χρέους. 

Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών εξέφρασε την άποψη ότι η καθοδική 

τροχιά του δημόσιου χρέους αποτελεί διασφάλιση ότι το ΓΔΔΧ κινείται προς τη σωστή 

κατεύθυνση. Η Υπηρεσία μας συμφωνεί με τη διαπίστωση αυτή, αλλά τονίζει ότι η ορθή 

κατεύθυνση ορίζεται από τον βέλτιστο συνδυασμό ύψους, κόστους και κινδύνου και όχι μόνο 

από το ύψος  του δημόσιου χρέους. 

 Το χαρτοφυλάκιο έκδοσης χρέους του 2021 παρουσιάζει μερική απόκλιση από το όριο των 

βέλτιστων επιλογών. Αυτή η απόκλιση καταδεικνύει τη σημαντικότητα ότι, η επιλογή μίας 

σταθμισμένης μέσης διάρκειας χρέους κατά την έκδοση, συμβατής με την ανοχή κινδύνου 

του εκδότη, δεν αρκεί. Το σημείο αυτό επισημάνθηκε εύστοχα και στην απάντηση του 

Ανώτατου Ελεγκτικού Ιδρύματος της Γερμανίας στο ερωτηματολόγιό μας. 

Σύσταση: Το ΓΔΔΧ να προωθήσει περαιτέρω τις ικανότητές του για διαχείριση κινδύνου, 

για να σχεδιάσει αποδοτικές στρατηγικές χρηματοδότησης χρέους, λαμβάνοντας υπόψη 

την αβεβαιότητα που περιβάλλει τις παραμέτρους του χρέους και να κοιτάζει μπροστά και 

σε περιόδους που εκτείνονται μετά το τέλος της ΜΣΔΔΧ, εφόσον σημαντικά ποσοστά 

δημόσιου χρέους έχουν μακροπρόθεσμη διάρκεια. 

Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών μάς ανέφερε ότι το ΓΔΔΧ πάντα μελετά 

τρόπους περαιτέρω ανάπτυξης της υποδομής του και όπου είναι δυνατόν, υλοποιεί 

σχεδιασμούς με αυτόν τον στόχο. 

5.5.3 Απόθεμα ρευστότητας 

Το απόθεμα ρευστότητας χρησιμοποιείται από το ΓΔΔΧ για τη διασφάλιση της έγκαιρης 

αποπληρωμής του χρέους που λήγει, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες της αγοράς. Σε περιόδους 

αυξημένης αβεβαιότητας αναμένεται ότι το απόθεμα ρευστότητας θα είναι αυξημένο. Σύμφωνα 

με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ο καθορισμός του ελάχιστου και του μέγιστου ύψους 

του αποθέματος ρευστότητας, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του ΓΔΔΧ. 
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Όπως φαίνεται στον Πίνακα 2, από το 2013, το 

ύψος του αποθέματος ρευστότητας ανερχόταν 

περίπου στο 50% του χρέους ενός έτους, ώστε 

να μετριάζεται ο κίνδυνος 

αναχρηματοδότησης. Σε δύο συγκεκριμένες 

χρονιές (2016 και 2019), το απόθεμα 

ρευστότητας παρουσιάζει σημαντική αύξηση, 

περίπου στο 130% του βραχυπρόθεσμου 

χρέους, και το 2020 αυξήθηκε ακόμη 

περισσότερο, στο 150%. Το υψηλό απόθεμα 

ρευστότητας του 2016 συσσωρεύτηκε εν όψει 

της εξόδου από το πρόγραμμα της Τρόικας, ενώ 

το απόθεμα ρευστότητας του 2020 

δημιουργήθηκε ώστε να υπάρχει 

ικανοποιητική ρευστότητα για αντιμετώπιση 

τυχόν προβλημάτων που ενδεχομένως να 

προέκυπταν, λόγω της αβεβαιότητας που 

δημιούργησε η πανδημία COVID-19. Η αύξηση 

του 2019 είναι δύσκολο να δικαιολογηθεί. 

Επισημαίνεται ότι, η αύξηση του αποθέματος ρευστότητας, εάν προκύπτει μέσω δανεισμού, 

αποτελεί αύξηση του αποθέματος χρέους και δεν παρουσιάζεται ξεχωριστά στην εξίσωση ροών 

του χρέους. Ωστόσο, τυχόν πλεονάζον απόθεμα ρευστότητας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 

αποπληρωμή χρέους και προκύπτει ότι η προνοητικότητα που οδήγησε στην αύξηση του 

αποθέματος ρευστότητας, που διασφαλίστηκε μέσω δανεισμού, έχει το συνεπακόλουθο κόστος.  

Επαναλάβαμε την ανάλυση, επιτρέποντας στο μοντέλο να χρησιμοποιήσει το απόθεμα 

ρευστότητας και παρουσιάζουμε, στο Διάγραμμα 11, τις εξισορροπήσεις που προκύπτουν μεταξύ 

κόστους και κινδύνου, για διαφορετικά επίπεδα χρησιμοποίησης μετρητών. Συγκεκριμένα, 

αναλύσαμε υποθέσεις όπου το απόθεμα ρευστότητας κυμαίνεται σε €1,5 δις, €2,4 δις, και €3 δις 

το οποίο μειώνει το απόθεμα ρευστότητας στα επίπεδα των προηγούμενων πρακτικών. 

 

Έτος Αποθέματα 
€ εκ. 

Αποθέματα ως 
ποσοστό του 

βραχυπρόθεσμου 
δανεισμού 

2012 218,30 6,8 

2013 767,40 43,9 

2014 1.022,40 51,7 

2015 673,30 59,5 

2016 994,21 132,9 

2017 664,02 63,4 

2018 513,22 34,4 

2019 947,24 131,2 

2020 3.615,96 152,1 

Πίνακας 2: Αποθέματα ρευστότητας 

Πηγή: ΜΣΔΔΧ 
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Πηγή: The risks of Cyprus government debt: Sustainability and financing benchmarks: Stavros A. Zenios – Βλέπε 

Παράρτημα ΙΙ. 

Το μοντέλο χρησιμοποιεί όλο το ποσό των αποθεμάτων ρευστότητας για την πρόωρη εξόφληση 

του χρέους, όπως κάνει επί του παρόντος το ΓΔΔΧ. Όπως προκύπτει, παρατηρούνται σημαντικές 

βελτιώσεις, τόσο στο κόστος, όσο και στον κίνδυνο της χρηματοδότησης του χρέους, εάν τα 

αποθέματα ρευστότητας χρησιμοποιούνται για την πληρωμή του χρέους. Τα αποθέματα 

ρευστότητας που συσσωρεύτηκαν κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους δείχνουν υπέρμετρη 

προνοητικότητα και δεν αποτελούν αποτελεσματική μέθοδο για την εξασφάλιση του χαμηλότερου 

κόστους με αποδεκτό κίνδυνο. 

Το ΓΔΔΧ ενημέρωσε την Υπηρεσία μας ότι, τον Σεπτέμβριο του 2021, λαμβάνοντας υπόψη την 

υφιστάμενη κατάσταση που επικρατεί και τη μείωση της αβεβαιότητας που επέφερε η πανδημία του 

COVID-19, αποφασίστηκε να περιοριστούν τα πολύ υψηλά αποθέματα ρευστότητας. Όπως φαίνεται 

και στο Διάγραμμα 12, παρατηρήθηκε μείωση στα αποθέματα ρευστότητας από τον Απρίλιο του 2021, 

μετά και την εξόφληση του γραμμάτιου δημοσίου διάρκειας 52 εβδομάδων, αξίας €1,25 δις. 

Διάγραμμα 11. Σημεία αναφοράς για τη χρήση ταμειακών αποθεμάτων. 
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Διάγραμμα 12.   

Πηγή: ΓΔΔΧ 

Σύσταση: Παρόλο ότι, για την αύξηση του αποθέματος ρευστότητας το 2020, το ΓΔΔΧ 

ακολούθησε την ενδεδειγμένη διαδικασία για τον καθορισμό του και τεκμηρίωσε το σκεπτικό 

του, θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη οι επιπτώσεις τέτοιων αποφάσεων, εφόσον δεν 

αποτελούν αποτελεσματική μέθοδο για την εξασφάλιση του χαμηλότερου κόστους του χρέους, 

στο πλαίσιο ενός αποδεκτού κινδύνου. 

Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών, μας ανέφερε ότι οι οποιεσδήποτε αποφάσεις, 

για αύξηση του αποθέματος ρευστότητας λαμβάνουν υπόψη τα απρόβλεπτα γεγονότα και τις 

διακυμάνσεις των δημόσιων οικονομικών. Η εκ των υστέρων ανάλυση σίγουρα είναι βοηθητική, 

αλλά βασίζεται στο γεγονός ότι έχει ενσωματωθεί στην ανάλυση η όποια αβεβαιότητα. Κατά τη 

λήψη μιας απόφασης, δεν μπορείς να γνωρίζεις εκ των προτέρων σε ποιον βαθμό θα υλοποιηθεί 

η προβλεπόμενη αβεβαιότητα που έχει προσδιοριστεί. 

5.5.4 Τεστ αντοχής και κλιματική αλλαγή 

Στο πλαίσιο του ελέγχου, διενεργήσαμε επίσης τεστ αντοχής του δημόσιου χρέους, σε σχέση με 

διάφορα σενάρια οικονομικής ανάπτυξης, επιτοκίων, καθώς και αποκλίσεις της δημοσιονομικής 

πολιτικής από αυτή του ισοσκελισμένου Προϋπολογισμού. Επίσης, διενεργήσαμε εκτίμηση των 

πιθανών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην πορεία του δημόσιου χρέους.  

Από τα τεστ αντοχής, προέκυψαν τα πιο κάτω: 

 Το δημόσιο χρέος της Κύπρου είναι βιώσιμο για ένα ευρύ φάσμα ρυθμού ανάπτυξης και 

προβλέψεων, σε σχέση με το ύψος των επιτοκίων. Ωστόσο, ένας συνδυασμός υψηλών 

επιτοκίων και χαμηλού ρυθμού ανάπτυξης θα μπορούσε να εκτροχιάσει την πορεία του 

δημόσιου χρέους. Ένας τέτοιος συνδυασμός γεγονότων θα μπορούσε να προκληθεί από 
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εξωτερικούς κλυδωνισμούς και το ΓΔΔΧ θα πρέπει να είναι ενήμερο για τους κινδύνους 

αυτούς. Τα τεστ αντοχής επιβεβαιώνουν ότι τα υψηλά επίπεδα χρέους δημιουργούν μία 

εύθραυστη κατάσταση. 

Σύσταση: Το ΓΔΔΧ να διασφαλίσει τη στενή παρακολούθηση ενδεχόμενων εξωτερικών 

κλυδωνισμών και να είναι προετοιμασμένο για διορθωτικές ενέργειες το συντομότερο 

δυνατόν. 

Όπως μας πληροφόρησε ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου, οι εξωτερικοί κλυδωνισμοί 

παρακολουθούνται, ωστόσο το αποτέλεσμα τυχόν διορθωτικών κινήσεων θα διαφανεί στο 

μέλλον.  

 Χρησιμοποιώντας γενικώς αποδεκτά μοντέλα, για την κλιματική αλλαγή, προέκυψε ότι οι 

επιπτώσεις για την πορεία του δημόσιου χρέους μπορεί να είναι σημαντικές με ορίζοντα 

δεκαετίας. Γενικά αρχίζει να επικρατεί η αντίληψη ότι οι εθνικές δημοσιονομικές αρχές 

πρέπει να ενσωματώσουν την ανάλυση του κλιματικού κινδύνου στα δημόσια οικονομικά. 

Τα δημοσιονομικά σχέδια θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις ζημιές και το κόστος 

προσαρμογής και μετριασμού της κλιματικής αλλαγής, συμπεριλαμβανομένου του πιθανού 

κοινωνικού κόστους. Ορισμένα από αυτά τα κόστη, μπορεί να είναι άμεσα, όπως αυτά που 

προέρχονται από εθνικά σχέδια, για παράδειγμα, εκείνα που σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή 

Πράσινη Συμφωνία, ενώ άλλα ενδέχεται να έχουν πιο μακροπρόθεσμο χαρακτήρα, ως 

απάντηση στις ανάγκες προσαρμογής που προκύπτουν από μακροπρόθεσμα σχέδια ή μπορεί 

να προκύψουν από την ανάγκη καταβολής αποζημιώσεων για ζημιές που προκλήθηκαν από 

ακραία καιρικά φαινόμενα. Είναι γεγονός ότι η αντιμετώπιση των κλιματικών κινδύνων 

απαιτούν μακροπρόθεσμο σχεδιασμό.  

Σύσταση: Το ΓΔΔΧ να λαμβάνει υπόψη και τους ενδεχόμενους εξωτερικούς κλυδωνισμούς 

και κινδύνους, από την αβεβαιότητα που προκαλεί η κλιματική αλλαγή με 

μακροπρόθεσμο ορίζοντα. 

Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου μάς πληροφόρησε ότι συμφωνεί με τη σύσταση της 

Υπηρεσίας μας και ότι η αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου έχει ήδη αναλάβει τη διεξαγωγή 

τέτοιας ανάλυσης. 

5.5.5 Ανάπτυξη και αξιοποίηση της δευτερογενούς αγοράς 

Η αξιοποίηση της δευτερογενούς αγοράς μπορεί να ωφελήσει πολύ σημαντικά κατά τη σύναψη 

δημόσιου χρέους και να ενδυναμώσει τον μηχανισμό καθορισμού τιμών, της διαφάνειας και της 

ρευστότητας της αγοράς των ομολόγων και να πιέσει προς τα κάτω το κόστος δανεισμού, καθώς 

όσο αυξάνεται η αξιοποίηση της δευτερογενούς αγοράς, αυξάνεται η εμπορευσιμότητα των 

κυπριακών ομολόγων για υψηλότερη ρευστότητα και διαφάνεια και μειώνεται το κόστος 

δανεισμού. 

Όπως ενημερωθήκαμε, το ΓΔΔΧ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για αξιοποίηση της 

δευτερογενούς αγοράς με: 
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α. Τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας MTS, χρησιμοποιώντας ομάδα διεθνών επενδυτικών 

τραπεζών, για την καταχώριση τιμών των διεθνών ομολόγων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σύμφωνα 

με την Ετήσια Έκθεση του ΓΔΔΧ για το 2020, περί τα τέλη του 2019 καταχωρίστηκαν στην πλατφόρμα 

οι πρώτες πράξεις δευτερογενούς αγοράς για τα κυπριακά κρατικά ομόλογα. 

β. Την παροχή κίνητρων σε διεθνείς τράπεζες για διενέργεια συναλλαγών με κυπριακά ομόλογα 

με επενδυτές, με σκοπό τη διεύρυνση της βάσης των επενδυτών, λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος 

και τη διασπορά της επενδυτικής βάσης.  

Επειδή το ύψος του δημόσιου χρέους που διαχειρίζεται το ΓΔΔΧ είναι σχετικά μικρό, σε ανάλογους 

αριθμούς, συγκριτικά με εκείνο άλλων χωρών, με αποτέλεσμα να προκύπτουν λιγότερες συναλλαγές 

και μικρότερη ρευστότητα, χρειάζεται να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες ανάπτυξης και 

αξιοποίησης της δευτερογενούς αγοράς.  

Σύσταση: Να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες για αξιοποίηση της δευτερογενούς αγοράς. 

 Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου μάς ανέφερε ότι οι προσπάθειες σε αυτόν τον τομέα είναι 

συνεχείς, ωστόσο υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες, κυρίως λόγω του μεγέθους του χρέους της 

Κυπριακής Δημοκρατίας. 

5.5.6 Μηχανισμός ελαχιστοποίησης κινδύνου, στις περιπτώσεις δανεισμού με 

κυμαινόμενο επιτόκιο ή σε ξένο συνάλλαγμα 

Με βάση τη ΜΣΔΔΧ 2021 - 2023 του ΓΔΔΧ, τα δάνεια σε ξένο συνάλλαγμα δεν θα υπερβαίνουν το 5% 

του συνολικού χρέους και τα δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο δεν θα υπερβαίνουν το 35% του 

συνολικού ετήσιου χρέους. Σημειώνουμε ότι το δημόσιο χρέος σήμερα δεν περιλαμβάνει δανεισμό σε 

ξένο συνάλλαγμα και κατά συνέπεια, ο τυχόν συναλλαγματικός κίνδυνος από τη διακύμανση της 

συναλλαγματικής ισοτιμίας έχει εξαλειφθεί. Στο δημόσιο χρέος περιλαμβάνεται όμως δανεισμός με 

κυμαινόμενο επιτόκιο, με αποτέλεσμα να προκύπτει επιτοκιακός κίνδυνος, από τη διακύμανση των 

επιτοκίων. 

Διαπιστώσαμε ότι, το ΓΔΔΧ δεν χρησιμοποιεί οποιαδήποτε χρηματοοικονομικά εργαλεία (π.χ. 

παράγωγα (derivatives)) για ελαχιστοποίηση του κίνδυνου επιτοκίου ή/και του συναλλαγματικού 

κίνδυνου, σε περίπτωση νέου δανεισμού σε ξένο συνάλλαγμα. Η υφιστάμενη στελέχωση περιορίζει τη 

δυνατότητα χρησιμοποίησης τέτοιων εργαλείων, αφού δεν υπάρχει η υποδομή και η εξειδίκευση για 

παρακολούθηση και εφαρμογή αυτών των εργαλείων. Νοείται ότι θα πρέπει να γίνεται 

παρακολούθηση των αγορών και των κινδύνων που ενέχουν τα εργαλεία αυτά, να παρακολουθούνται 

και να συμπληρώνονται τυχόν ανατροφοδοτούμενα ποσά εξασφαλίσεων (collateral) για να 

καλύπτονται τα ποσά/ζημιές, όταν παρατηρηθούν διακυμάνσεις επιτοκίου/ισοτιμιών. Το ενδεχόμενο 

αξιοποίησης τέτοιων χρηματοοικονομικών εργαλείων, πάντα μετά από προσεκτική μελέτη, στη βάση 

συμβουλών ειδικών, μπορεί να αποφέρει σημαντικές εξοικονομήσεις, σε περίπτωση αυξημένων 

διακυμάνσεων, λόγω και του μεγάλου ύψους του χρέους.  

Σύσταση: Να ετοιμαστεί σχέδιο με διαδικασίες για ενδεχόμενη αξιοποίηση χρηματοοικονομικών 

εργαλείων, ούτως ώστε, όταν παραστεί η ανάγκη, το ΓΔΔΧ να είναι έτοιμο να αξιοποιήσει τα οφέλη 

που προσφέρουν τα εργαλεία αυτά. 
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Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών ανέφερε ότι το θέμα αυτό έχει απασχολήσει και 

στο παρελθόν το ΓΔΔΧ, εντούτοις στο παρόν στάδιο δεν υπάρχει κατάλληλη υποδομή, ώστε να 

υιοθετηθούν τέτοια χρηματοδοτικά εργαλεία, τα οποία σίγουρα προϋποθέτουν την κατοχή, από 

μέρους του προσωπικού της, απαραίτητης γνώσης και εμπειρογνωμοσύνης, της πλήρους επίγνωσης 

των επιπτώσεων από τη λήψη τέτοιων αποφάσεων και συνάμα του απαιτούμενου χρόνου για τη 

συνεχή παρακολούθηση και έλεγχο των κινδύνων της αγοράς.  Το θέμα αυτό έχει ήδη ενταχθεί στον 

μακροχρόνιο σχεδιασμό του ΓΔΔΧ, για περαιτέρω ανάπτυξη της υποδομής του. 

5.6 Ετήσια Έκθεση 

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του Νόμου, το ΓΔΔΧ, στο τέλος Μαρτίου κάθε έτους, ετοιμάζει και 

αποστέλλει στον Γενικό Διευθυντή και στον Υπουργό, ετήσια έκθεση διαχείρισης του δημόσιου 

χρέους, η οποία υποβάλλεται, από τον Υπουργό, στο Υπουργικό Συμβούλιο και τη Βουλή των 

Αντιπροσώπων για ενημέρωσή τους και η οποία αφορά στις εργασίες διαχείρισης δημόσιου 

χρέους, καθώς και στο απόθεμα ρευστότητας του περασμένου δημοσιονομικού έτους.  

Από τον έλεγχό μας, διαπιστώσαμε ότι η Ετήσια Έκθεση για το 2020 ετοιμάστηκε τον Απρίλιο του 

2021, δηλαδή με λίγη καθυστέρηση, λόγω της πανδημίας. 

Σύμφωνα με το άρθρο 25(2), η Ετήσια Έκθεση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:  

α. πληροφορίες για τη στρατηγική διαχείρισης του δημόσιου χρέους και τη φιλοσοφία της, 

β. πληροφορίες για τη συνεισφορά της στρατηγικής διαχείρισης δημόσιου χρέους και των 

εργασιών διαχείρισης δημόσιου χρέους στην επίτευξη των στόχων διαχείρισης του δημόσιου 

χρέους, 

γ. στατιστικά στοιχεία του ανεξόφλητου δημόσιου χρέους, 

δ. το μέγεθος του αποθέματος ρευστότητας και τυχόν αλλαγές στο μέγεθός του κατά το 

δημοσιονομικό έτος, 

ε. ανάλυση των εξελίξεων και περιγραφή των προοπτικών στις αγορές κεφαλαίων, και 

στ. τις εξελίξεις, σε σχέση με την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της Κυπριακής 

Δημοκρατίας. 

Παρόλο που τα πιο πάνω περιλαμβάνονται στην Ετήσια Έκθεση για το έτος 2020, εντούτοις αυτά 

είναι διάσπαρτα σε διάφορα σημεία, με αποτέλεσμα να μη δίδεται ξεκάθαρη εικόνα. Ενδεικτικά 

αναφέρουμε, ως παράδειγμα, την περιγραφή της στρατηγικής σε ένα σημείο της ΜΣΔΔΧ και της 

φιλοσοφίας της στρατηγικής σε άλλο σημείο. 

Όσον αφορά στο σημείο (β), η Έκθεση δεν κάνει αναφορά στην επίτευξη του στόχου για την 

έγκαιρη αποπληρωμή του δημόσιου χρέους, παρόλο που, όπως μας ανέφερε το ΓΔΔΧ, αυτό μπορεί 

να εξαχθεί έμμεσα. Επιπλέον, στο Μέρος Ε της Ετήσιας Έκθεσης, όπου αξιολογείται η πρόοδος των 

στόχων της ΜΣΔΔΧ, δεν αναφέρεται η εξέλιξη σχετικά με τη μη επίτευξη του στόχου, όπως οι 

ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες να μην υπερβαίνουν το 10% του ΑΕΠ. Όπως μας 
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αναφέρθηκε, γίνεται γενική αναφορά στο ότι η πανδημία COVID-19 επηρέασε, τόσο τους 

ποσοτικούς όσο και τους ποιοτικούς στόχους της στρατηγικής. 

Συστάσεις:  

α. Να αναφέρεται ξεκάθαρα στην Ετήσια Έκθεση η φιλοσοφία της στρατηγικής και κατά πόσο 

οι στόχοι της επιτεύχθηκαν ή όχι. 

β. Να περιλαμβάνει σαφέστερη ανάλυση των κινδύνων που προέκυψαν. 

γ. Η δομή της Ετήσιας Έκθεσης θα μπορούσε να βελτιωθεί, ώστε να καταστεί πιο φιλική και 

κατανοητή προς τον χρήστη.  Για τον σκοπό αυτό, εισηγούμαστε όπως το ΓΔΔΧ ανατρέξει 

σε εκθέσεις άλλων Γραφείων, όπως της Ολλανδίας, Τσεχίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, 

που αποτελούν, κατά την άποψή μας, παραδείγματα καλής πρακτικής. 

5.7 Επικοινωνία μεταξύ των φορέων οικονομικής πολιτικής 

Στο Εγχειρίδιο του INTOSAI αναφέρεται ότι, για να διασφαλίζεται ότι το επίπεδο και ο ρυθμός 

αύξησης του δημόσιου χρέους είναι βιώσιμα, θα πρέπει να υπάρχει συντονισμός μεταξύ της 

διαχείρισης δημόσιου χρέους, της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής, του ελέγχου των 

πιθανών επιπτώσεων επικίνδυνων δομών του χρέους στον Προϋπολογισμό και της 

παρακολούθησης των πιθανών ενδεχόμενων υποχρεώσεων. Ο διαχειριστής του δημόσιου χρέους, 

οι αρχές δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής και οι ρυθμιστικές αρχές του 

χρηματοπιστωτικού τομέα, θα πρέπει να κατανοούν τους στόχους της διαχείρισης δημόσιου 

χρέους, της δημοσιονομικής πολιτικής, του νομισματικού και χρηματοπιστωτικού τομέα, 

δεδομένης της διασύνδεσης και της αλληλοεπίδρασης μεταξύ των αντίστοιχων μέσων πολιτικής 

τους. 

Η συνεργασία του ΓΔΔΧ, με τους φορείς χάραξης δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής, 

επιβάλλεται για την αποτελεσματικότερη διαχείριση της οικονομίας και του δημόσιου χρέους. 

Όπως πληροφορηθήκαμε, το ΓΔΔΧ συμμετείχε στην Επιτροπή Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, η 

οποία συστάθηκε αρχικά το 2015, μετά από υπόδειξη του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας. 

Όπως μας αναφέρθηκε, στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης του Υπουργείου, που έγινε περί τα τέλη 

του 2019, το ΓΔΔΧ προέβηκε στις δέουσες ενέργειες και εξασφάλισε την έγκριση του ΓΔ του 

Υπουργείου, για επαναλειτουργία της πιο πάνω Επιτροπής με νέα προτεινόμενη σύνθεση, όπως 

φαίνεται πιο κάτω. 

 Επιτροπή Περιορισμένης Μορφής (για τη διαχείριση δημόσιου χρέους), που αποτελείται από 

τους Διευθυντές τεσσάρων Διευθύνσεων του Υπουργείου: Χρηματοοικονομικής 

Σταθερότητας, ΓΔΔΧ, Οικονομικής Πολιτικής, Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων και 

Προϋπολογισμού.  

 Επιτροπή Διευρυμένης Μορφής, στην οποία συμμετέχουν, μεταξύ άλλων και λειτουργοί του 

ΓΔΔΧ. 
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Λόγω των ραγδαίων εξελίξεων της πανδημίας COVID-19 και την ανάγκη για άμεση διαχείρισή τους, 

δεν κατέστη δυνατή οποιαδήποτε πραγματοποίηση συναντήσεων για τα έτη 2020 και 2021, όμως 

υπήρχε τηλεφωνική και προφορική αλληλοενημέρωση.  

Σύσταση: Να θεσμοθετηθεί η λειτουργία των δύο Επιτροπών. Επίσης, να εξεταστεί το 

ενδεχόμενο συμμετοχής, στην Επιτροπή Περιορισμένης Μορφής, της Κεντρικής Τράπεζας της 

Κύπρου (ΚΤΚ), ώστε να περιλαμβάνονται όλοι οι φορείς χάραξης δημοσιονομικής και 

νομισματικής πολιτικής σε εθνικό επίπεδο, για καλύτερο συντονισμό και αποτελεσματικότερη 

διαχείριση των θεμάτων της οικονομίας.  
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6. Γενικά συμπεράσματα  

Καθοριστικοί παράγοντες για τη βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους είναι η δημοσιονομική στάση 
που ακολουθεί η εκάστοτε εκτελεστική εξουσία, η οποία καθορίζει, σε μεγάλο βαθμό, το ύψος του 
δημόσιου χρέους που αναλαμβάνεται, καθώς και η οικονομική ανάπτυξη. Επισημαίνουμε ότι οι 
δύο αυτοί παράγοντες δεν ανήκουν στη σφαίρα ελέγχου του ΓΔΔΧ. 

Όσον αφορά στη διαχείριση του δημοσίου χρέους, που ακολουθεί σήμερα το ΓΔΔΧ,  

επισημαίνουμε ότι, η στρατηγική που εφαρμόζει συνάδει, σε μεγάλο βαθμό, με τις διεθνείς 

βέλτιστες πρακτικές. Τονίζουμε ωστόσο ότι, αυτό οφείλεται σημαντικά στη στάση που τηρεί η 

Διεύθυνση του ΓΔΔΧ και στη σημερινή πολιτική προσέγγιση να υιοθετούνται σε μεγάλο βαθμό οι 

συστάσεις του ΓΔΔΧ.  Εάν η εφαρμογή μιας τέτοιας βέλτιστης πρακτικής, δεν διασφαλιστεί μέσα 

από θεσμοθετημένες διαδικασίες, προκύπτει ο κίνδυνος αλλαγής της ανά πάσα στιγμή, ιδιαίτερα 

εάν επέλθουν αλλαγές στη Διεύθυνση του ΓΔΔΧ.   

Ορισμένες αδυναμίες εντοπίστηκαν σε θέματα διαδικασιών και οργανωτικά θέματα που 

οφείλονται, κατά κύριο λόγο, στον μικρό αριθμό του προσωπικού που απασχολεί.  

Το ΓΔΔΧ ακολουθούσε, στο πρόσφατο παρελθόν, μια στρατηγική διαχείρισης δημόσιου χρέους 

ενδιάμεσα του χαμηλού κόστους και του χαμηλού κινδύνου. Η στρατηγική αυτή είναι σύμφωνη με 

τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές και πρέπει να επικροτηθεί. 

Ωστόσο, οι στρατηγικές χρηματοδότησης χρέους, που ακολουθήθηκαν κατά την περίοδο 2011-

2012 και το 2018, δεν συνάδουν με τον στόχο της εξασφάλισης χρηματοδότησης με το χαμηλότερο 

δυνατό κόστος εντός αποδεκτών επιπέδων κινδύνου. Οι πρώτες αποκλίσεις προϋπήρχαν της 

ίδρυσης του ΓΔΔΧ και η απόκλιση που παρατηρείται στο έτος 2018 οφείλεται στην έκδοση του 

κρατικού ομολόγου στην Ελληνική Τράπεζα, για την κάλυψη των αναγκών που προέκυψαν από την 

αγορά της ΣΚΤ. 

Τα εξαιρετικά χαμηλά επιτόκια που επικρατούν στην Ευρωζώνη συντελούν θετικά στη βιωσιμότητα 

του δημόσιου χρέους, παρά το γεγονός ότι παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα. Αυτό αποτελεί λόγο 

ανησυχίας και θα πρέπει να παρακολουθείται, καθώς καθιστά την Κύπρο οικονομικά ευάλωτη σε 

πιθανούς κλυδωνισμούς.  

Γενικά, το χρέος της Κύπρου αξιολογείται, με υψηλό βαθμό εμπιστοσύνης, ως βιώσιμο, 

καταγράφοντας ένα πιθανό σημείο αυξημένου κινδύνου γύρω στο 2028, όπου πρέπει να 

αναχρηματοδοτηθούν σημαντικά ποσά χρέους. Αυτό είναι μια πρόκληση που πρέπει να 

αντιμετωπίσει το ΓΔΔΧ και υπογραμμίζεται η ανάγκη για διατήρηση της εστίασής του στο μέλλον, 

καθώς και στην ενίσχυση των δυνατοτήτων του για τον εντοπισμό των κινδύνων και της 

βελτιστοποίησης των στρατηγικών χρηματοδότησης. 
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7. Γενικές συστάσεις 

Θα πρέπει να ξεκαθαριστεί ότι, ναι μεν η πολιτική απόφαση, αναφορικά με την ανάληψη χρέους, 

εναπόκειται στον Υπουργό, ωστόσο η υλοποίηση της απόφασης αυτής, δηλαδή ο τρόπος 

εξασφάλισης του δανεισμού, θα πρέπει να βασίζεται στις αποφάσεις του ΓΔΔΧ, με τεχνοκρατικά 

κριτήρια, όπως θα καθορίζονται με θεσμοθετημένη διαδικασία, που να συνάδει με τις διεθνείς 

βέλτιστες πρακτικές.  Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της βελτίωσης της διαδικασίας κατάρτισης 

και έγκρισης της ΜΣΔΔΧ. 

Οι πιο πάνω αποφάσεις του ΓΔΔΧ θα πρέπει να είναι απόρροια μιας εμπεριστατωμένης ανάλυσης 

κινδύνων, κυρίως εκείνων που προκύπτουν από τη δημοσιονομική πολιτική, που ενδεχομένως να 

επηρεάσουν το δημόσιο χρέος και για το σκοπό αυτό συστήνεται όπως το ΓΔΔΧ διασφαλίζει τη 

λήψη επαρκούς πληροφόρησης όσον αφορά στους πιο πάνω κίνδυνους, περιλαμβανομένων και 

των ενδεχόμενων υποχρεώσεων της ΚΔ.  

Η αξιολόγηση της βιωσιμότητας του δημόσιου χρέους θα πρέπει να παρακολουθείται ενδελεχώς 

από το ΓΔΔΧ, με σχετική αναφορά στη ΜΣΔΔΧ. 

Επίσης, η στελέχωση του ΓΔΔΧ θα πρέπει να τύχει επανεξέτασης, ούτως ώστε να τηρούνται οι 

διαδικασίες που επιβάλλουν οι βέλτιστες πρακτικές και να υπάρξει ο απαραίτητος διαχωρισμός 

καθηκόντων, με σκοπό την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη εργασία. 

Επιπλέον, επιβάλλεται όπως ενισχυθούν οι δυνατότητες του προσωπικού του ΓΔΔΧ, όσον αφορά 

στην αξιολόγηση κινδύνων και επιλογή των βέλτιστων στρατηγικών χρηματοδότησης, είτε μέσω 

νέων προσλήψεων με εξειδικευμένα απαιτούμενα προσόντα, είτε μέσω εκπαίδευσης του 

υφιστάμενου προσωπικού, θέμα που ανέδειξε και ο ΕΜΣ στην έκθεσή του το 2015. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Παράρτημα I – Σύνοψη απαντήσεων Ερωτηματολογίου 

Δ/Δ: Δεν στάληκαν στοιχεία 

 Το 

ελεγκτικό 

όργανο 

ελέγχει 

το ΓΔΔΧ 

Μορφή σύστασης ΓΔΔΧ 

 

Ο Υπεύθυνος 

του ΓΔΔΧ 

ορίζεται/ 

προτείνεται 

από τον 

Υπουργό 

Οικονομικών 

Η Βουλή 

εμπλέκεται 

στις 

Διαδικασίες 

Δημόσιου 

Χρέους  

(πέραν της 

έγκρισης του 

προϋπολογισμού) 

Ποιος καθορίζει το 

αποδεκτό επίπεδο 

κινδύνου 

Υπάγεται 

στο 

Υπουργείο 

Οικονομικών 

Υπάγεται 

στο 

Λογιστήριο 

του 

Κράτους 

Εταιρεία  Νομικό 

Πρόσωπο 

Δημοσίου 

Δικαίου  

ΓΔΔΧ Υπουργείο 

Οικονομικών 

 

ΑΥΣΤΡΙΑ 

●  ●   ●  ●  

 

ΒΕΛΓΙΟ 

● ●      ●  

 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

● ●     ●  ● 

 

ΓΑΛΛΙΑ 

● ●      ●  

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
●   ●  ●   ● 

 

ΕΛΛΑΔΑ 

●    ● ●  ●  

 

ΕΣΘΟΝΙΑ 

● ●    ●  Δ/Δ 

 

ΙΡΛΑΝΔΙΑ 

●  ●   ●  ●  

 

ΚΡΟΑΤΙΑ 

● ●    ●  Δ/Δ 

 

ΚΥΠΡΟΣ 

● ●    ●    

 
ΛΕΤΟΝΙΑ 

●  ●   ●  Δ/Δ 

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 

● ●      Δ/Δ 

 

ΜΑΛΤΑ 

●  ●     ●  

 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 

● ●    ● ● ●  
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The risks of Cyprus government debt:

Sustainability and financing benchmarks
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Abstract

We use state-of-the-art stochastic debt sustainability analysis to address two

questions arising from the Auditor General inspection of the Cyprus public debt

management office: (i) Is the government public debt sustainable with high confi-

dence level, and (ii) Is debt financing efficient and effective in securing the lowest

cost with acceptable risks? We find, with high confidence, that Cyprus sovereign

debt is sustainable under a wide range of reasonable assumptions on public finance,

economic growth, and interest rates. However, the high level of debt is a reason

for concern and stress tests reveal that public debt dynamics can be derailed from

potential external shocks. We identify a potential hot spot around 2028. We also

find that current debt financing practices are close to but not quite optimal. There

has been significant variability in key parameters that determine tradeoffs between

the cost and risk of debt refinancing, and while the current settings are close to

optimal, this has not always been the case. It is unclear how these key parameters

are set, and the Government does not seem to be aware of the risk implications.

We recommend that a formal and transparent procedure is established for deciding

acceptable risk tolerance, within which the public debt management office should

operate. The office should further develop its risk management capabilities to deal

with potential adverse effects, strengthening its forward looking focus. We also

touch upon the looming risks from climate change, and find that they can be ma-

terial and should be taken into consideration.

1University of Cyprus and the Cyprus Academy of Sciences, Letters, and Arts,Nicosia, CY, Non-

Resident Fellow, Bruegel, Brussels, Senior Fellow, Wharton Financial Institutions Center, University of

Pennsylvania, USA. zenios.stavros@ucy.ac.cy. In preparing this report I acknowledge collaboration with

professor Andrea Consiglio from the University of Palermo, and with the Director for Audit Akis Kikas

and auditors Eleni Pavlidou, Demetra Moustra, and Constantinos Yiannakou from the Auditor General

office. The collaboration of the PDMO Director Phaedon Kalozois and Senior Economic Officer Christos
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I also thank professor Elena Andreou from University of Cyprus Economic Research Center and professor

Theodoros Zachariades from the Cyprus Institute, for comments and suggestions.
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1 Introduction

Sovereign debt increased sharply in most advanced economies since the 2008 global finan-

cial crisis. In the euro area, public debt rose to about 84% of GDP, decisively contribut-

ing to a sovereign debt crisis with five countries requiring financial assistance. With the

economies still reeling under large debts, the COVID-19 pandemic added $24 trillion to

the global debt mountain, with a surge of 35 percentage points as a proportion to global

GDP. Government support programmes account for half of the rise, and the debt upswing

is well above what was observed during the global financial crisis.1 Eurozone public debt

topped 100% of GDP. Unprecedented interventions by the European Central Bank and

the European Commission have, thus far, averted another debt crisis.

Cyprus is on the high end of sovereign debt increases, having barely recovered from

the debt amassed during the 2011 eurozone crisis and its own siamese banking-sovereign

debt crises in 2013 (Panayi and Zenios, 2015). It is ranked 7th among the most indebted

eurozone countries, trailing Greece, Italy, Portugal, Spain, France, and Belgium. Figure 1

benchmarks the Cyprus debt surge due to the pandemic and the current debt levels, in

relation to EU and OECD countries.

The Public Debt Management Office of the Republic of Cyprus (PDMO) is mandated

by law to execute public debt management operations. The Auditor General of the

Republic has auditing jurisdiction over the PDMO, and in 2020 it initiated a review.

This report has been procured by the Auditor General as part of the review process, to

provide a state-of-the-art assessment of the Cyprus sovereign debt.

The situation is not unique to Cyprus. From our survey of Supreme Audit Institu-

tions in the EU, all 21 respondents have audit jurisdiction over their countries’ public

debt management. This seems to be an international practice, with the International

Organisation of Supreme Audit Institutions, INTOSAI, issuing a guidance on the audit

of public debt as part of its professional guidance to public auditors.

The guidance GUID 52502 outlines three types of audits for public debt:

1. Financial audit to promote sound public debt strategies and risk management prac-

tices, and to encourage complete and improved reporting and data disclosure.

2. Performance audit, based on independent analyses of quantitative and qualitative

debt-related information, to foster better public debt management, to improve the

understanding of fiscal sustainability, to reduce government’s fiscal vulnerability by

promoting best practices, and encourage governments to give high priority to risk

management. Performance audit can play an active role in protecting the financial

1See the report by the International Institute of Finance at https://www.reuters.com/article/

us-global-debt-iif-idUSKBN2AH285.
2See GUID 5250, Guidance on the Audit of Public Debt, 2020, available at www.issai.org, last

accessed October 2021.
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(a) The 2020 surge of debt-to-GDP ratio

Cyprus 117% GDP

(b) Debt-to-GDP ratio of OECD and EU countries

Sources: IIF https://www.reuters.com/article/us-global-debt-iif-idUSKBN2AH285,
OECD doi 10.1787/a0528cc2-en, accessed Oct. 2020, Cyprus PDMO, and author.

Note: Cyprus public debt increased by 25 percentage points (pp) due to the pandemic. About
13pp was due to an increase in cash reserves, so that 12pp is the net public debt increase. See
the discussion in subsection 4.2.3.

Figure 1 – International comparisons of Cyprus public debt in 2020.
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condition of governments by helping to ensure that sound and robust public debt

practices are in place, producing and publishing quality financial information.

3. Compliance audit assess whether the public debt management activities or offices

are in accordance with the governing authorities. This promotes sound debt man-

agement practices through the functioning of a legal framework for the necessary

governance, audit, reporting and accountability processes for public debt.

GUID 2050 recognizes “the technical complexity of sovereign debt issues”, and sug-

gests that sufficient technical knowledge should be an important factor in undertaking

an audit and setting its scope. The Cyprus Auditor General reached out to form a team

with competence in risk management and debt analysis. After preliminary discussions

it was agreed that the academic collaborators could bring in the required complimen-

tary skills to the Auditor’s team for the performance audit and the financial audit. The

Auditor’s staff have expertise for compliance and financial audits, with sufficient under-

standing of the issues relating to a performance audit. It was also agreed that stochastic

debt sustainability analysis (DSA) could provide the analytical engine for an analysis of

debt-related information. The theoretical framework and mathematical model underpin-

ning this engine was published in the open peer-reviewed literature (Zenios et al., 2021),

providing the transparency and quality assurances required by the Auditor General for

the recipients of his report, namely the President of the Republic and the Parliament.

With the team in place, the following terms of the audit were discussed and agreed

with the audited entity, based on GUID 2050:

To ascertain whether the financing needs of the Republic are covered on a

timely fashion and with the most cost-effective, effective, and efficient method,

and that the cost of borrowing is the lowest possible within acceptable risk

levels under prevailing conditions, thus ensuring with high confidence the

sustainability of public debt in pursuit of medium-term strategic objectives,

and that internationally accepted governance best practices are followed.

In this report we provide answers to two central questions: (i) Is the government

public debt sustainable with high confidence level, and (ii) is debt financing efficient and

effective in securing the lowest cost with acceptable risks? These are the questions of the

performance audit. The accuracy and completeness of the debt information we used was

examined in the financial audit. The compliance audit was carried out by the Auditor’s

staff, in conjunction to this report.

Sustainability of public debt assures that the sovereign can have uninterrupted access

to the markets to finance its needs, smooth over the economic cycles, pursue debt-financed

investments, such as those required to upgrade infrastructure, provide public health or

education services, mitigate or adapt to climate change, and to refinance or retire legacy
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debt. Debt sustainability is a cornerstone of sound public finance. In the short-term,

debt sustainability is typically of concern for crisis countries that are seeking financial

assistance from the International Monetary Fund. In the long-term, the sustainability

of public debt is of interest to any polity mindful of the long-term well-being of its

citizens. It is tempting to deficit finance current benefits or short-term investments,

with the payments deferred to the next generation, creating a classic principal-agent

problem due to potentially different planning horizons between governments searching

for re-election and PDMOs having a long-term perspective. Such behaviour is prevalent

among incumbent elected officials at risk of losing office or when the electoral body is

polarized, as shown theoretically in Alesina and Tabellini (1990); Hodler (2011) and

documented empirically in various government settings (Bayale et al., 2021; Benton and

Smith, 2017; Bohn and Veiga, 2019). Watchdogs such as public Auditors, independent

Fiscal Councils, or Parliamentary audit committees have a role to play in sustainable

public debt.

The fundamental conditions for sustainability are (i) debt stock, as a proportion to

GDP, remains on a non-increasing trajectory or it decreases from very high levels, and (ii)

refinancing needs (i.e., debt flow) remain at a level that markets can reasonably finance,

which is taken to be in the range 15% to 20% of GDP.

We use the debt sustainability analysis model of Zenios et al. (2021) to answer the

audit questions. This is a risk management model of public debt, that determines op-

timal debt financing decisions given uncertainty about the macroeconomy, the financial

conditions, and the government fiscal stance. It monitors the sustainability conditions

on both debt stock and flow. Uncertainty is modeled using scenarios, that are calibrated

to user-provided expectations about the key variables, and match historically observed

volatilities and correlations. The model addresses questions like: Do the debt dynamics

of a country with given fundamentals satisfy sustainability conditions? How do issuance

strategies trade off debt financing cost with the risks of debt stock and flow? What is

the best use of available financial resources in retiring debt?

The model optimizes the maturity of debt instruments to minimize expected interest

costs, constrained by sustainability thresholds on debt stock and flow. Flow constraint

limits the sovereign’s gross financing needs, thereby reducing refinancing risks due to

excessive funding requirements. Stock constraint sets the minimum pace of debt reduction

to avoid exploding stock dynamics (or, the maximum sustainable rate of debt increase

for low debt countries), thereby reducing insolvency risk.

For sustainability constraints we use the thresholds of official sector DSA. In partic-

ular, we examine whether the debt dynamics follow acceptable trajectories. Recently

questions have been raised (Dias et al., 2014; Irwin, 2015) on the right variable to use

for assessing market access, and Gabriele et al. (2017) show that both debt stock and

refinancing needs matter. We look at both the debt stock and flow variables, for a
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multi-dimensional analysis of risks, but also to identify the tradeoffs between the two.

Specifically, we examine whether the debt flow remains below 15% of GDP for crisis or

20% for developed economies, as used for official lending and estimated from empirically

observed market capacity to refinance a sovereign’s debt. For debt stock dynamics, we

examine if they are non-exploding.

The model we use was first developed in collaboration with staff from the European

Stability Mechanism during a two year period 2017-2018, and became an essential building

block of the ESM methodological framework to assess debt sustainability of member

states, mandated in ESM Treaty Article 13-1(b). The model was subsequently used for

an assessment of the interest rate risk framework and funding policy of the Dutch State

Treasury Agency (Hers et al., 2019). It was also used in collaboration with the Italian

Parliamentary Budget Office to evaluate the compromise agreement between the Italian

government and the European Commission reached after the election of the center-right

Italian coalition in March 2018, including the effects of political risk on public debt

(Consiglio and Zenios, 2020a). With the onset of the pandemic, it was used to study the

effects of the European Central Bank interventions on the heightened uncertainty caused

by COVID-19 (Consiglio and Zenios, 2020b)

Some unique features of the model make it suitable for addressing the audit questions:

(i) A risk measure to assess debt sustainability with a pre-specified confidence level.

(ii) Optimization of financing decisions to provide best-case benchmarks.

(iii) Simultaneous consideration of debt stock and flow to consider dual sustainability

constraints and examine cost-risk tradeoffs.

The model combines the economics of sustainable sovereign debt financing with liter-

ature on financial risk management and planning under uncertainty. From risk manage-

ment, in particular, the models adopts the idea of trading off risk with expected reward.

Following the seminal work of Nobel laureate Markowitz (1952) on optimizing the trade-

off through efficient frontiers, we develop the efficient frontiers for the Cyprus sovereign

debt to benchmark current policies and operational practices. The model also follows

the increasing attention paid to the quantification of uncertainty in DSA by interna-

tional organizations (Celasun et al., 2006; Guzman and Lombardi, 2018), and represents

stochastic variables on a scenario tree to assess the tail risk of critical DSA variables.

1.1 The institutional setting

The PDMO was established by law in 2012, to execute public debt management oper-

ations, manage government cash reserves, and perforrm lending transaction risk assess-

ment. Its ultimate objective is to ensure that financing needs are always met in time
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and that the cost of borrowing is the lowest possible in the medium term, within the

framework of an acceptable level of financial risk.

The PDMO prepares a “Medium Term Public Debt Management Strategy” (MTDS)

with 3 to 5 year horizon, which is updated annually. MTDS sets the scope and the objec-

tives of the PDMO operations. The strategy is approved by the Council of Ministers, after

the Minister of Finance informs the parliamentary Committee of Budget and Finance,

but Committee consent is not required. MTDS sets risk goals, such as avoiding floating

rate debt or limiting currency risk from non-euro denominated borrowing, cultivating a

diverse investor base, or providing sufficient reserves to cover Government financing needs

over a 9-month period. It also gives macroeconomic projections to ground the strategy

and considers the general market conditions. The MTDS is complemented by an Annual

Report on strrategy implementation.

A timeline of events during the period covered by the audit is salient to our analysis.

The Government lost market access in the summer of 2011,3 and the PDMO became

operational in 2013. At that time the government had no market access and by May

2013 it had signed a Memorandum of Understanding with the Troika of international

lenders (International Monetary Fund, European Central Bank, and European Commis-

sion). In May 2014 it issued the first post-MoU government bond of e 100mn through

private placement, followed in June 2014 by e 750mn syndicated bond issuance in the

international markets. Under technical assistance from the Troika, the first MTDS was

adopted in the second half of 2014. Since March 2016, Cyprus exits the Troika program

and relies on market financing while still rated as non-investment grade. In 2018 the

failing Cyprus Cooperative Bank is sold to Hellenic Bank, and the government facilitates

the transaction by posting a e 3.5bn bond with Hellenic Bank. In 2020 the government

repaid early the IMF loan and was planning early repayment of the ESM loan. These

plans were put on hold with the outbreak of the COVID-19 pandemic.

2 Debt sustainability analysis

To assist with better understanding our analysis, we first give a general outline of DSA.

We describe the economic setting of public debt management, introduce uncertainty of

the key parameters using scenario trees, and introduce a risk measure from the finance

literature to deal with uncertainty. Finally, we sketch the optimization model that seeks

to finance public debt with the lowest possible cost of borrowing within acceptable levels

of risk and ensuring high level of confidence on debt sustainability.

3For discussions on the Cyprus crisis see, e.g., Clerides (2014); Michaelides and Orphanides (2016);
Zenios (2013, 2016).
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2.1 The economic problem

We consider a sovereign that at period t is endowed with economic output Yt, runs a

primary balance PBt, and owes a stock of debt Dt−1. The sovereign’s gross financing

needs are given by the flow

GFNt = it−1Dt−1 + At − PBt, (1)

where it−1 is the effective nominal interest rate on debt at t − 1, and At denotes the

amortization schedule corresponding to Dt−1. The debt stock is given by

Dt = (1 + it−1)Dt−1 − PBt. (2)

The sovereign finances its needs choosing from J debt instruments of different maturi-

ties, with financing decisions Xt(j) denoting the nominal amount of instrument j issued

at t. The debt financing equation satisfies

J∑
j=1

Xt(j) = GFNt. (3)

The interest on issued debt is determined by the market risk-free rate plus premia

idiosyncratic to the sovereign, and they depend on the debt level (Bassanetti et al., 2018;

Paesani et al., 2006).4 An important feedback effect, which is especially strong for high-

debt countries, such as Cyprus, is between a sovereign’s debt and the level and slope

of the yield curve. We model this feedback loop of a response of interest rates to debt

using risk and term premia. Following the literature we model premia as a function of

debt-to-GDP, dt = Dt

Yt
, and of the maturity of the issued instrument. The interest rate

for instrument j issued at t given by

rt(j) = rft + ρ(dt, j), (4)

where rft is the term structure of the baseline maturity forward risk-free rate, and ρ(d, j)

captures risk premium and term premia for different maturities j.

The financing decisions determine the effective interest rate, or cost of debt:

it =
it−1(Dt−1 − At) +

∑J
j=1 rt(j)Xt(j)

Dt

. (5)

The stochastic DSA model determines the optimal debt financing decisions to achieve

4There additional fine-grain considerations, such as the volume for each bond issued and the size of
the sovereign debtor. Such considerations may limit the public debt management office of small debtors,
but does not materially affect our analysis of debt sustainability.
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sustainable debt dynamics. The financing decisions determine the debt dynamics, that

determine risk and term premia, which, in turn, influence the financing maturities. The

feedback loop X → D → r → X links stock and flow not only through quantities but also

through prices. It is a salient feature of the model for multi-dimensional analysis of risks.

2.2 Uncertainty

The problem is complicated by the fact that the key parameters —economic output,

primary balance and term structure of interest rates— are uncertain. We represent

correlated macroeconomic, financial, and fiscal uncertainty by a discrete time- and state-

space scenario tree, see Figure 2 (Panel A). Time steps are indexed by t = 0, 1, 2, . . . T ,

where 0 is now and T is the risk horizon. Data are indexed by a set of states Nt, with

each n ∈ Nt representing a possible state of the economy at t. N denotes all possible

states during the risk horizon. The number of states at t is Nt, and the total number of

states is N . Not all states at t can be reached from every state at t−1, and P(n) denotes

the set of states on the unique path from the root state 0 to n. Each path leading to a

terminal state n ∈ NT is a scenario. For state n at t, all information at states m on the

path P(n) is known since m precedes n.

Problem data and model variables are indexed by the state to which they belong,

and we can now define the debt financing decisions on the tree, and model the stochastic

dynamics of debt stock and flow. Panel B illustrates the distribution of gross financing

needs at different time periods on the tree. We observe, in this specific example an

increase in gross financing needs with increasing variability for longer horizons. On these

simulated distributions of debt stock and debt flow dynamics on the scenario tree we can

now define risk measures.

2.3 Risk measure

To come to grips with the rich information generated by the scenario tree, we estimate a

risk measure of the distributions of the debt variables. We follow the risk management

literature and define a coherent measure of refinancing risk, and trace the debt stock-flow

tradeoff bounded by sustainability thresholds on the conditional Value-at-Risk (CVaR) of

tail risks (Artzner et al., 1999), This risk measure is is widely used in finance and banking,

and is well suited for DSA since debt un-sustainability is a rare extreme event best

captured by a tail measure. This allows sustainability assessment with a high confidence.

We measure gross financing needs as a ratio to GDP, to account for economic output

uncertainty, so that it takes scenario values gfnnt = GFNn
t

Y n
t

at t, where Y n
t is the state-

dependent economic output. We use gfn to denote this stochastic variable over all time

periods. Using CVaR we bound the expected value of the tail of the distribution of gross

financing needs at a confidence level α that is acceptable for policymakers, e.g., α = 0.95.
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(a) Scenario tree

(b) Distributions of debt dynamics on the tree

Figure 2 – Modeling uncertain debt dynamics on a scenario tree.

We define the risk function Ψ(·) as

Ψ(gfn)
.
= E (gfn | gfn ≥ gfn�) . (6)

gfn� is the right α-percentile of the gross financing needs, i.e., the lowest value of gfn such

that the probability of gross financing needs less or equal to gfn� is greater or equal to α.

gfn� is the Value-at-Risk of debt flow. By constraining the conditional Value-at-Risk of

flow we limit refinancing risk.

2.4 The model

The DSA model trades off the cost of debt financing with the risk of violating sustain-

ability conditions on debt stock and flow. It constrains flow and stock dynamics by
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thresholds. Debt flows give a vulnerability signal at any risk horizon whereas stock dy-

namics reflect long-term insolvency risks, and these variables are interlinked through the

interest rates. The stock and flow dynamics evolve on the scenario tree, accounting for

uncertainty. The flow risks are constrained by the tail measure of the flow distribution,

and for insolvency risks we constrain the tail of debt stock dynamics to be non-increasing.

We minimize the cost of public debt financing, which is the expected interest pay-

ments on the debt, and impose debt stock and flow constraints using the risk measure to

safeguard sustainability. We write the optimization problem as:

Minimize
X

∑
n∈Nt,

for all t=0,1,2,...T.

pnNIPn
t (7)

s.t.

Ψ(gfn) ≤ ω, (8)

∂d

∂t
≤ δ. (9)

The objective function minimizes expected net interest payments (NIP), which is the

main relevant variable for a PDMO. In this respect, we consider a PDMO aligned with

best international practices. For instance, the primary goal of the US Treasury debt

management function is to finance government borrowing at the lowest cost, against

acceptable risks, with a medium and long term view. The same is true for the Dutch

State Treasury Agency and the Italian Treasury.5

Interest payments consist of interest on legacy debt Int , plus interest on debt created

by the financing decisions. To track service payments on endogenously created debt on a

path leading to n we exploit the tree structure. Let CFnt (j,m) denote the nominal amount

of interest payment due at state n of period t, per unit of debt Xm
τ(m)(j) issued at state

m of an earlier period τ(m) on the path P(n). This amount is computed from scenarios

of the term structure of interest rates, the terms of previously issued instruments, and

the premia (cf. eqn. 4). The net interest payments are given by

NIPn
t = Int +

∑
m∈P(n)

J∑
j=1

Xm
τ(m)(j)CFnt (j,m). (10)

Net interest payments minus interest on legacy debt is what the PDMO controls through

financing decisions. Total NIP/D is the effective interest rate of debt (eqn. 5).

5The US Treasury policy is stated at https://www.treasury.gov/resource-center/

data-chart-center/quarterly-refunding/Pages/overview.aspx, for DSTA see the preface in
Outlook 2019 at https://www.dsta.nl/documenten/publicaties/2018/12/14/outlook-2019, and
for the Italian Treasury see Section I of Outlook 2017 at http://www.dt.tesoro.it/export/sites/

sitodt/modules/documenti_en/debito_pubblico/presentazioni_studi_relazioni/Public_Debt_

Report_2017.pdf. All sites accessed in March 2019.
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Constraint (8) bounds the risk on gross financing needs by a risk tolerance parameter

ω, as a percentage of GDP. Eqn. (9) constrains the stock dynamics from exploding, so

they remain sustainable. d is a random variable taking scenario values dnt , and the debt

stock constraint is also implemented using the risk measure. For high debt countries we

set δ < 0 targeting a reduction pace. We will see that in the case of Cyprus this constrain

is satisfied for a wide range of reasonable assumptions on public finance, economic growth,

and interest rates.

3 Model calibration

We calibrate the model for Cyprus using data up to December 2019, so that our analysis

starts at January 2020 and extends up to 2050. We use short term projections for

economic growth and government primary balance from the PDMO, and we assume that

they converge to their historical averages in the medium term. We use eurozone data

for the prevailing refinancing conditions, to estimate countries’ risk premia over the risk-

free rate depending on debt level, and to estimate volatilities and correlations for the

uncertain parameters. Term premia are estimated for Cyprus, using market data over

the last two years. Robustness tests establish the robustness of our findings.

We use GAMS (GAMS Development Corporation, 2016) with solvers BARON to fit

the trees and CONOPT to solve the model.

3.1 Legacy debt

The legacy debt stock for Cyprus is illustrated in Figure 3 in both nominal values (Panel

A) and as a percentage of GDP (Panel B). Cyprus debt was 117% of GDP at the end of

2020. This puts Cyprus solidly in the group of high debt countries among EU and OECD

member states (Figure 1, Panel B).

About 80% of the debt is maturing more or less evenly by 2030, with 10% maturing

in years 2021, 2024, 2027, and 2028. These are the high-risk debt refinancing years,

with 2027-2028 being a potential hot spot with large amounts maturing consecutively.

Nevertheless, the amounts are well below the 20% threshold of developed economies or

the 15% of crisis countries. The Cyprus maturity profile is smoother and over a longer

period than what is observed with the Greek or Italian debt, and is comparable to that

of the Netherlands. We note some maturity gaps that leave room for improvement of the

Cyprus public debt profile. Such gaps are not uncommon in other countries too, see, e.g.,

the Netherlands (Zenios et al., 2021, Figure 3).
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Figure 3 – The Cyprus legacy public debt in 2020.
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3.2 Yield curve for debt financing

For debt financing we follow the practice of the Cyprus PDMO, and consider debt financ-

ing with 1-year bill as a proxy for the money markets, and 5-, 7-, 10-, 15-, 20-, and 30-year

bonds. This provides a richer set of debt financing instruments than the maturities used

by international institutions in DSA, where they consider a set of 3-year (short-term),

5-year (medium-term) and 10- year (long-term) bonds. The Cyprus government choice

is in line with the practices of the Dutch treasury that optimizes over 1-, 3-, 5-, 10-, 20-,

and 30-year bonds. We take the 7-year bond rate as the benchmark, driven by eurozone

market conditions, and add risk and term premia specific to Cyprus.

Risk and term premia (eqn. 4) are of the form

ρ(dt, j) = aj + ρ̂(dt). (11)

aj are maturity-specific (term) premia, and ρ̂(d) is the effect of debt on interest rates,

ρ̂(d)
.
= ρ̂

[
dmax − d

1 + exp (dmax − d)
− dmin − d

1 + exp (dmin − d)

]
. (12)

Eqns. (11)–(12) generate yield curves that shift with debt changes.6 Equation (12)

stipulates zero premium for debt ratios below the 60% level of the Stability and Growth

Pact, with a ceiling when debt ratio reaches 160% and sovereigns are cut off the markets,

with funding costs stabilized by official sector support. Following Zenios et al. (2021) we

calibrate using panel data from 23 EU countries over the period 1995–2019 to obtain a

slope 3.00 for the linear growth of spreads in between the floor and the ceiling. We apply

this function — with dmin = 60, dmax = 160, and ρ̂ = 300— to our analysis, using the

Cyrus debt ratio as input.

For term premia we estimate the differences of the spreads over the German bund of

comparable maturity for Cyprus 7-, 10-, and 30-year bonds. We take the highly liquid

7-year bond as a reference with zero term premium, and estimate term premia aj (cf.

eqn 11) using linear interpolations for the other maturities (Appendix Figure A.1).

3.3 Macroeconomic conditions

We use Ministry of Finance projections for economic growth and the government fiscal

stance, as shown below. For comparison we report GDP growth projections by the

University of Cyprus Center for Economic Research.7 Past 2027 we assume that growth

6It is possible to generate curves that twist by scaling ρ̂(dt) by1 + bj (Zenios et al., 2021). For bj = 0,
changes in debt level cause parallel shifts. When bj is higher (lower) for long- than short-term debt,
a debt increase causes steepening (flattening) around the baseline maturity. We noticed no discernible
differences if we assume bj = ±0.13 as calibrated in the reference, so we set bj = 0 for simplicity.

7See “Report on the Impact Assessment of the Recovery and Resilience Plan for Cyprus”, Economics
Research Centre, University of Cyprus, May 2021.
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converges to a historical average of 4%, and fiscal stance converges to a balanced budget.

Year 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

GDP growth (PDMO) 4.9 5.4 4.7 4.8 4.9 4.9 4.5

GDP growth (CoE) 5.0 4.0 3.5 3.5 3.3 2.8

Primary balance -4.7 -0.9 0.1 1.6 1.6 1.6 1.4

Our report was prepared during the rapidly evolving situation with the COVID-19 pan-

demic —lockdowns, Cyprus government interventions, quantitative easing by the Euro-

pean Central Bank, and various support programs of the European Commission— which

makes it hard to compare projections computed at different points in time. PDMO pro-

jections are from September 2021, whereas the CoE projections are from a May 2021

report that was a few months in the making. We compare the PDMO projections with

the World Economic Outlook and deem them reasonable, albeit optimistic. We use these

data in our assessment, and carry out stress tests with lower GDP projections. Overall,

our conclusions are robust to these differences of growth projections.

3.4 Scenarios
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Figure 4 – Scenarios for macroeconomic, financial, and fiscal variables for Cyprus.

We use the multi-factor moment-matching model of Consiglio et al. (2016) to fit
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scenario trees of forward rates, GDP growth, and primary balance. The trees converge

to the long-term expected values, matching historical means, standard deviations, and

correlations. For the forward rate rft we take as baseline the five-year eurozone forward

rate derived from the ECB spot rate curve for AAA-rated bonds of September 2021. The

correlations and standard deviations are calibrated by Zenios et al. (2021) on the panel

of eurozone countries (Appendix Table A.1), so that we are assessing Cyprus debt within

the broader uncertain environment of the eurozone.

For computational tractability we calibrate a tree of 256 scenarios over five years.

Each scenario is extended past the fifth year until the risk horizon by assuming that

macroeconomic variables converge to their long-term averages after a 7-year business

cycle. The model is calibrated from the beginning of 2020 to the end of 2050 when all

legacy debt matures. Figure 4 illustrates the scenarios.

4 Answering the Auditor’s questions

We now answer the audit questions for the practices reported in MTDS 2021-2023 and

the Annual Report 2020. Our analysis refers to the debt as it stood in June 2021, using

macroeconomic and fiscal projections available at the time. The data used on the analysis

were reviewed by the PDMO and audited for accuracy.

4.1 Is the Cyprus government debt sustainable?

We use the model to finance the Cyprus debt over a 30-year risk horizon to 2050 under

different debt financing strategies. At one extreme we assume that debt is financed using

a low-risk financing strategy which is also the most expensive, and at the other extreme

we follow a low-cost strategy which is the most risky. We also chose an intermediate

strategy that balances costs with risk.8

The three strategies generate significantly different results in optimal debt financing

issuance and the effective cost of financing. The low-risk strategy issues debt in the 30-

year tenor, the intermediate strategy issues at about 8 years, and the low-cost strategy

issues 4.5 years. In Figure 5 we show scenarios of the effective cost of debt financing

under the three strategies. The average cost over our 30-year horizon varies from 2.3%

for low-risk, to 0.9% for low-cost, and 1.3% for the intermediate strategy. There is also

significant inter-temporal cost variability between the strategies.

Do these differences in cost financing affect the sustainability of public debt? We

examine both the debt stock and debt flow dynamics, and show the results in Figure 6.

The Cyprus stock of debt is on a declining trajectory with all strategies. In the short run

8These strategies correspond to points 1, 8, and 4, respectively, on the efficient frontier of risk-cost
tradeoffs, discussed further in subsection 4.2.2 and illustrated in Figure 8.
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Figure 5 – Effective cost of debt for Cyprus under different financing strategies.

there are no significant differences and debt stock drops to about 100% GDP by 2025. By

2030 differences become noticeable, with the low-cost debt reaching 80% GDP, whereas

the low-risk debt remains above 90%. Overall, we see no debt sustainability issues in the

debt stock dynamics. This observation holds with very high confidence, as we observe

declining debt stock at the 0.75 confidence level (also at the 0.95 level, not shown).

The flow variables, however, breach the 15% and 20% thresholds in several instances.

This raises concerns that Cyprus runs a risk of being cut off the markets. We exclude

the breach of 2021 from our discussion, because the PDMO has accumulated significant

reserves and this large debt obligation will not be financed by accessing the markets.

There is no reason for immediate concern and we focus on subsequent time periods.

Under low-risk financing, the debt flow remains consistently below the thresholds.

Both debt stock and flow send a strong sustainable signal, with high confidence level (at

least 0.75). However, the pace of debt reduction is rather slow. Debt remains above 80%

for another decade, and this high level of debt raises concerns that public debt dynamics

may be derailed from exogenous shocks.
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Under the intermediate strategy the debt flow crosses the threshold at 2028. While

debt stock sends a sustainable signal, the debt flow raises concerns with high confidence

level. However, given the smooth amortization of Cyprus legacy debt, it is clearly possible

that a debt financing strategy can be designed to spread the financing needs around the

2028 hotspot, without deviating much from the optimal 8-year maturity of the interme-

diate strategy. The PDMO needs to look well into the future in deciding debt financing,

and it has ample time to deal with this potential problem.

Under the low-cost strategy, we see repeated breaches of the thresholds. This strategy

does not take into account the smooth amortization of legacy debt, and instead it worsens

it by issuing short term cheaper debt, creating repeated refinancing needs that exceed

the amounts that can be comfortably financed by the markets.

Our analysis leads to the following remarks:

Remark 1. Cyprus debt can be considered sustainable with high confidence. The

current ultra-low interest rates in the eurozone can support the high Cyprus debt level.

However, history has shown that debt dynamics at this level can be easily derailed from

potential shocks (Reinhart and Rogoff, 2009).

Remark 2. Debt sustainability can be assured under a low-risk and an intermediate

risk strategy of debt financing. The low-risk strategy has an effective cost of debt that is

1 percentage point more costly than the intermediate strategy, which in turn is just 0.43

pp more costly than the low cost strategy. The intermediate strategy seems to strike the

right balance.

Remark 3. Debt sustainability under the intermediate debt financing strategy is highly

likely, except a hotspot around 2028. The PDMO needs to work around this problem,

highlighting the importance of being forward looking in designing a financing strategy.

Remark 4. The optimal intermediate financing strategy of the model is in line with

international best practices. It is close to what the PDMO has been following, and they

must be applauded for it and encouraged to pursue it consistently. It is tempting to work

around the 2028 hot spot by issuing short-term debt, but deviations from the intermediate

strategy should be kept at a minimum as they can have dire consequences.
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Figure 6 – Debt stock and flow dynamics for Cyprus under different financing strategies.
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4.2 Is debt financing efficient and effective in securing the low-

est cost with acceptable risk?

We now look at the debt financing strategies followed by the PDMO, and provide some

benchmarks using our model to compute optimal strategies.

4.2.1 Qualitative analysis of past practices

The weighted average maturity of the Cyprus debt is shown in Figure 7. It has averaged

6.9 years over the period January 2010-June 2021, which falls short by about one year from

the optimal issuance of 8-year debt for intermediate risk tolerance. It also has significant

variability, ranging from a low 4.5 in 2012, to a high of 8.1 in 2015, with standard deviation

of 1.3. However, we note a paradigm shift after 2012, with the average maturity of 5.1

until 2012 increasing subsequently to 7.5.

From these data we make the following remark:

Remark 5. The debt financing strategy exhibits significant variability from year to

year. This variability does not signal a consistent policy to potential investors, and implies

significant changes in the risk tolerance of the sovereign.

Remark 6. The debt financing strategy is significantly more stable since 2013 and

is much closer to the optimal issuance of an intermediate risk tolerance. Recall that

this period coincides with the operations of the PDMO, which had a noticeable positive

impact on the management of public debt.

Figure 7 – Weighted average maturity of the Cyprus debt.

4.2.2 Quantitative analysis of current practices: optimal benchmarks

We benchmark the issuance strategy of the last two years. We optimize debt financ-

ing with weighted average maturity at issuance (WAMI) set to 8 years, as per current

PDMO practice. We optimize minimum risk, minimum cost, and a range of intermediate
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strategies. For each strategy we compute the expected cost and refinancing risks. We

also benchmark the issuance of the current year (until September 2021) with WAMI of

6.97 years with the following maturities: 73% 5-year, 18% 7-year, 5% 20-year, and 4% 30

year.

In Figure 8 (Panel A) we show the tradeoff between cost and risk without any restric-

tions on WAMI (red curve), for the average WAMI of 8 (blue curve), and for the 2021

financing strategy (bullet point). In Panel B we show the issued portfolio and optimal

WAMI for four points on the efficient frontier. The low-risk strategy (point 1 on the

frontier) issues 30-year bonds, the low-cost strategy (point 8) issues 1- and 5-year bonds

with WAMI 4.4, and the intermediate (point 4) issues 5-, 7-, 10- and 15-year bonds with

WAMI 7.9. These are the benchmark strategies, and comparing with the past practices

we make several remarks.

Remark 7. The debt financing strategies of 2011-2012 and 2018, followed WAMIs that

were low cost but high risk. They do not appear consistent with the mandate of securing

debt financing at the lowest possible costs within acceptable risk levels. The 2011-2012

issuance was before the establishment of the PDMO. The 2018 issuance relates to the

e 3.5bn bond required for financing the sale of the Cooperative Bank to Hellenic.

Remark 8. The recent weighted average maturity of the debt issued by the PDMO

(8 years) reveals an intermediate risk tolerance. This is in line with international best

practices, and should be applauded. However, even with the appropriate WAMI there

are several alternative ways to issue debt, and some of them can be inefficient.

Remark 9. The 2021 issuance reveals a slight shift towards lower cost but higher

risks. It is hard to justify this shift, given the overall reduction of interest rates due to

the Pandemic Emergency Purchase Program of the ECB. If anything, this was the right

time to deviate towards longer maturities from the 8-year policy, not shorter.

Remark 10. The debt issuance portfolio of 2021 deviates somewhat from the efficient

frontier. This deviation highlights the important point that choosing a WAMI consistent

with the issuer’s risk tolerance is not enough. This point was aptly made in the response

to our questionnaire by the German public debt agency. The PDMO needs to further

advance its risk management capabilities to design efficient debt financing strategies,

taking into account the uncertainty surrounding the debt parameters and the need to be

forward looking over periods that extend past the end of the MTDS.
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Figure 8 – Benchmarks of the debt financing strategy.
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4.2.3 Cash reserves

So far we have not taken into account any available cash reserves. Cash reserves are used

by the PDMO to ensure the timely repayment of maturing debt, taking into account the

market conditions. In times of heightened uncertainty it is expected that cash reserves will

increase. The minimum and maximum amounts of reserves are stipulated by a Cabinet

of Ministers decision to be at the discretion of the PDMO. It is evident from the data

below that the PDMO has been making use of its authority.

Year Reserves Reserves as %

short term debt

2012 218.30 6.8

2013 767.40 43.9

2014 1022.40 51.7

2015 673.30 59.5

2016 994.20 132.9

2017 664.00 63.4

2018 513.22 34.4

2019 947.24 131.2

2020 3615.96 152.1

Since 2013 they have been keeping roughly 50% of the 1-year debt in cash reserves

to cushion refinancing risks. In two years (2016 and 2019) the cash reserves increased to

130% of the short-term debt, and in 2020 they increased even further to 150%. The 2016

excess reserves were accumulated in anticipation of the exit from the Troika program.

The 2020 reserves are due to an abundance of caution with the COVID uncertainty. The

2019 increase is hard to justify .

The increase in cash reserves, if obtained through borrowing, is an increase in debt

stock and is not accounted for separately in the debt flow equation (1). However, any

excess cash reserves may be used to pay back debt and we show that the precaution

of 2020 comes with a cost. We repeat the analysis allowing the model to use available

reserves, and show the tradeoffs between cost and risk in Figure 9 for different levels of

cash utilization, ranging from e 1.5 billion, e 2.4bn, to e 3bn that reduces the reserves in

line with past practices. The model uses the full amount of cash reserves to repay debt

early on, and this is what the PDMO is currently doing.

Based on the figure we make the following remark.

Remark 11. There are significant improvements in both cost and risk of debt financing

if reserves are used to pay debt. The cash reserves accumulated during the last year show

an abundance of caution, and are not an efficient method to secure the lowest cost with

acceptable risk.
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4.3 Stress testing and climate change

We now consider stress scenarios for economic growth or interest rates, as well as fiscal

stance deviations away from balanced budget. We also obtain a rough estimate of the

potential effects of climate change to the Cyprus sovereign debt dynamics.

4.3.1 Interest rate and growth stress

We first consider long term economic growth below the historical average (namely, 2%),

and market refinancing rates higher than the currently prevailing ultra-low rates (namely,

the rates of 2018 from (Zenios et al., 2021, sec. 4.3); see the appendix Figure A.2. We

show the debt dynamics under these conditions with intermediate risk debt financing, in

Figure 10.

We observe from Panels A and C that the debt stock dynamics worsen significantly,

compared to the baseline analysis (Figure 6, Panels C). Debt remains sustainable albeit

at a very high level of about 80% GDP for low growth, and 85% GDP for high interest

rates. In a high interest rate environment our confidence on the sustainability of public

debt is reduced. There is a 50% chance of increasing long-run debt dynamics. The flow

variables in Panels B and D also worsen from the baseline (Figure 6, Panel D).

While these long term projections do not provide reason for immediate concern, they
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highlight that the current level of Cyprus debt is fragile and can be derailed. The situation

can turn into a crisis with a combination of lower growth and higher interest rates, as

shown in Panels E-F. Debt stock will explode with certainty within about a decade, and

there are repeated breaches for the flow threshold starting in 2028.

The stress tests lead to the following remark.

Remark 12. Cyprus sovereign debt is sustainable for a wide range of growth and

interest rate projections. Nevertheless, a combination of high rates and low growth could

derail the debt dynamics. Such a combination of events could be caused by external

shocks and the PDMO should be aware of such risks. Our stress tests reaffirm that high

levels of debt are fragile.
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Figure 10 – Stress testing debt stock and flow.
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4.3.2 Climate risks to sovereign debt

The risks from climate change are broad and significant (Nordhaus, 2015). We highlight

the relevance of this vast topic to sovereign debt.

First, the transition to a low carbon economy creates uncertainties, and uncertainty

has adverse effects on economic growth. At the same time the Porter hypothesis (Porter

and van der Linde, 1995) stipulates that green innovations can spur growth. The transi-

tion to a green economy is estimated to demand investments between USD50 trillion and

USD90 trillion. While most of it is expected to come from the private sector, governments

have a role to play, so that mitigation of climate change imposes an additional burden

to public finances. Darvas and Wolff (2021) estimate incremental public investments re-

quired to meet the European Union’s climate goals to be between 0.5% and 1% of GDP

annually during this decade, and point out that increasing green public investment while

consolidating deficits will be a major challenge. Second, adaptation to the changing cli-

mate conditions needs investments in infrastructure, and adverse acute effects (floods,

draughts, dust storms, fires) further stress public debt in the form of contingent liabil-

ities. Third, climate change can pose a threat to financial stability, and the European

Central Bank has been taking a lead role in climate stress testing the banking sector.

The Network for the Greening of the Financial System (NGFS, 2019) prompts the de-

velopment of green finance to assist in the transition, but in the meantime the monetary

policy effects of climate risk affect the financing conditions. If banks are under stress

from climate change the bank-sovereign doom loop can be activated. Cyprus experienced

the wrath of this loop in 2013 (Panayi and Zenios, 2015).

According to one index (Notre Dame Global Adaptation Initiative ND-GAIN), Cyprus

lies in the quadrant of low-vulnerability, high-preparedness countries. A different index

(Climate Change Performance Index 2020) puts Cyprus in the middle of the ORANGE

category, below GREEN and YELLOW, ranked 41st out of 64 countries, although it also

shows an improvement by eight notches since the previous assessment. This is comforting,

but there is nowhere to hide from global climate change and Cyprus is bound to experience

(one can argue that it is already experiencing) the adverse effects.

The ECB economy-wide climate stress tests combine climate and financial informa-

tion for 4 million companies worldwide and approximately 1,600 consolidated euro area

banks (Alogoskoufis et al., 2021). They show (Chart 17) that Cyprus is exposed to both

transition and physical risks. About 75% of the firms to which local banks provide financ-

ing are exposed to high physical risks with the remaining 25% facing low risks (Chart

21). The exposure to transition risks is milder, with only about 15% of loans given to

high emitter firms, with the remaining to medium and low emitters. Cyprus banks loan

almost exclusively to local firms (95% of their loan book), so physical risks, and to a lesser

extend transition risks, create a potentially significant determinant of financial stability,
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which can spill over to public finance. Unfortunately, data cover only about 1/3rd of the

Cyprus firms, compared to 60%–90% for other countries, thus giving us a very limited

view of the situation.

A similar high-granularity study of the climate risks to public finance is lacking,

so we provide some reasonable guesses. Most likely the Cyprus government required

investments will be in the upper range (1% GDP per year) of the study mentioned

above, given the geographic location and the insular state. This is in line with bottom-

up estimates from Sotiriou and Zachariadis (2021). Also, the reliance of the Cyprus

Electricity Authority (EAC) on fossil fuels imposes an increasing burden on the Cyprus

economy. Carbon emission taxes skyrocketed to about e 60/ton CO2 in the fall of 2021

and are projected to increase to about e 75/ton by the end of 2022. Unless the Cyprus

economy decouples its growth from energy consumption, or moves decisively to renewable

sources of energy with EAC moving towards cleaner energy, there will be a significant

increase on electricity prices. This will pass on to consumers and firms, adversely affecting

the economy and public finance. Whereas carbon taxes had a marginal effect on the

EAC cost of fuel in 2018, by the summer of 2021 they added about 25% to the cost.

The Cyprus public purse also receives revenues from carbon emissions trading in the

international markets, but the net effect on the country is negative. For instance, in 2020

the Government received e 40mn but the EAC paid e 67mn. This trend will continue.

Dealing with climate change is a problem of deep uncertainty. There are uncertain

parameters that can be estimated with some probability, there are ambiguous variables,

due to tipping points and non-linearities, for which probabilities can bot be estimated,

and there is ambiguity with discrepancies among various climate models. While there

is consensus on the direction of travel, the estimates of potential effects can be widely

disparate. Even so some progress has been made recently in assessing the effects of

climate change on sovereign debt.

A Bruegel policy paper (Zenios, 2021) uses two prominent climate models to estimate

GDP growth reduction under different greenhouse gas concentrations. It documents

significant effects on the debt dynamics of a high-debt eurozone country (Italy), even

under a climate scenario aligned with the Paris agreement. A report from the Bennett

institute (Klusaka et al., 2021) estimates sovereign credit ratings accounting for climate

change, and project down-ratings for 55 countries. Interestingly, both papers, using

different methodologies and data, arrive at a similar conclusion: As early as 2030 there

are noticeable adverse effects from climate change on sovereign debt financing conditions.

We run the debt sustainability analysis under growth projections reduced gradually

from 2030 according to the RICE50+ climate integrated assessment model of Gazzotti

et al. (2021). To perform this test we need to assume some narrative climate scenario, and

we chose a combination consistent with the Paris agreement.9 We assume, like Darvas and

9We use RCP2.6 with SSP2, from the scenario matrix architecture developed within the work program
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Wolff (2021), that the large sovereign investments in mitigation measures will increase

the real rate of interest, so we use the stress test forward rate scenarios of the previous

section. The results are shown in Figure 11, superimposed on the debt dynamics fan

chart without climate change. Potentially significant effects of climate change on the

sovereign debt dynamics start as early as 2030 and intensifying after 2040. This leads to

the following remark, which is of much broader scope than the PDMO mandate.

Remark 13. National fiscal authorities should mainstream climate risk analysis in

public finance. Budgetary plans should account for damages and adaptation and miti-

gation costs, including potential social costs. Some of these costs can be immediate and

direct, derived from national plans such as those related to the European Green Deal,

but others will be of more long-term nature, in response to adaptation needs derived

from forward-looking plans, or can be contingent on damages from acute weather events.

Climate risks demand planning for the long run.
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Figure 11 – Debt stock dynamics under a Paris agreement climate scenario.

5 Conclusions

Stochastic debt sustainability analysis is a flexible tool that can go beyond answering a

yes-or-no question on sustainability. It discerns several shades of grey on the debt risks

facing a sovereign. This can assist the public auditors in assessing whether the financing

needs of a government are covered in the most cost-effective and efficient method, and

of the Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC (Climatic Change, 2014).
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that the borrowing cost is the lowest possible with acceptable risks. The question of

sustainability is, in this sense, a byproduct for most sovereigns and their auditors.

We analyze the sovereign debt of Cyprus and current practices of the PDMO, within

the prevailing conditions in the eurozone, to reach several conclusions.

1. The current ultra-low interest rates in the eurozone can support the Cyprus debt,

but its high levels are a reason for concern since debt dynamics can be derailed from

potential shocks. Cyprus debt can be considered sustainable with high confidence.

2. We document a potential hot spot around 2028 when significant amounts of debt

must be refinanced. The PDMO needs to address this challenge. This highlights

the need for the MTDS to keep its forward looking focus, and for the PDMO to

strengthen its capabilities to identify hot spots and optimize financing strategies.

3. The PDMO seems, in the recent past, to be following a debt management strategy

that is intermediate between low cost and low risk. This is in line with international

best practices and should be applauded.

4. Historically, there have been significant deviations of the debt financing strategy

pursued by the Republic during the ten year period of out audit. fFollowing the

operation of the PDMO in 2013 the situation has stabilized significantly. Such

variability must be approved at the highest level of Government, as it implies risk

tolerance. The risk tolerance of the sovereign requires technocratic expertise, but

ultimately it must be legitimatized politically.

5. Changes in the debt financing strategy should be communicated early and clearly

to potential investors. While Treasuries in general enjoy flexibility in pursuing a

financing strategy, they tend to pre-commit to annual issuance plans and avoid

surprising the markets. For instance, the Dutch treasury agency considers “pre-

dictability —no undue surprises— an important underlying objective”, and the

Italian and U.S. Treasuries use almost identical language.

6. The debt financing strategies of 2011-2012 and 2018 do not appear consistent with

the goal of securing debt financing at the lowest possible costs within acceptable

risk levels. The former deviations predate the establishment of the PDMO, and the

later relate to the government bond posted to Hellenic Bank for the purchase of the

Cooperative Bank.

7. Fixing a weighted average maturity to an acceptable value is not sufficient to control

risks.There are several alternative ways to issue debt, and some of them can deviate

from the efficient frontier. This has been observed with the 2021 issuance that

deviates somewhat from the efficient frontier. This highlights the importance of

30



selecting the debt financing portfolio and not just its weighted average maturity at

issuance. The PDMO needs to further advance its capabilities to design efficient

debt financing strategies.

8. The debt issuance portfolio of 2021 reveals a slight shift towards lower cost but

higher risks, which is not aligned with the overall reduction of interest rates due to

the recent ECB policies.

9. The Republic has accumulated significant cash reserves during the last two years,

which are about 150% of the needs to finance short term debt. Using part of these

reserves to pay debt can significantly improve the cost and risk of debt, and this

is what the PDMO is presently doing. The cash reserves accumulation of the last

year do not seem to be an efficient and effective method to secure the lowest cost

with acceptable risk.

Overall, the debt financing policy over the last years is consistent with international

best practices and very close to optimal. The PDMO should be applauded for this, and its

operation in 2013 led to noticeable improvements of public debt management practices.

However, we notice significant variability in the debt financing strategy and occasional

excessive precaution in accumulating cash reserves. To overcome such inefficiencies the

PDMO needs to further advance its risk management capabilities to design efficient debt

financing strategies, taking into account the uncertainty surrounding the debt parameters,

and to be forward looking over periods that extend past the end of the MTDS.

6 Epilogue: The elephant in the room

Debt sustainability is mainly determined by the Government fiscal stance and economic

growth. These variables are not under PDMO control, nor should they be. We have

shown that the tools of the office can significantly affect debt dynamics. However, debt

management strategies alone can not render sustainable the debt of a profligate sovereign.

The Cyprus debt has grown from 66% of GDP in 2011 to 119% GDP by 2020. The

largest increase of debt, in nominal values, was from 2011 to 2013. This had a significant

adverse effect on debt-to-GDP (numerator effect), and the debt-to-GDP ratio continued

to increase until 2014 due to the economic crisis (denominator effect). The nominal value

of debt remains virtually constant until 2017, with a significant nominal increase in 2018.

Robust economic growth moderated the increase in debt-to-GDP ratio, but the situation

deteriorated in 2020. The average primary balance during the audit period was negative

-0.6% of GDP (-0.2% if we exclude 2020). The Government run a primary surplus (2.4%

GDP) during 2015-2019. This short-lived period of debt consolidation is welcome, but,

unfortunately, it has been the exception than the norm.
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The elephant in the room is the fiscal stance. We repeat the analysis assuming devia-

tions form long-term balanced budgets and allowing primary deficits of -0.2% after 2030,

under the higher interest rates of 2018 from (Zenios et al., 2021, sec. 4.3). Figure 12

clearly shows that the debt dynamics are now, with certainty, on an increasing path.

Even low levels of prolonged deficits can raise sustainability alarms.
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Figure 12 – Debt stock dynamics under deficit financing.

The Annual Report emphasizes that the management of public debt does not address

any sustainability concerns, although the issue is “followed closely by the PDMO in

conjunction with the MTDS”. However, debt sustainability is not mentioned in MTDS

and we have not seen any information available to the PDMO so it can follow this

important issue. Also, the MTDS does not take into account government guarantees

that are not incorporated in budget projections. These are off balance sheet items, below

the radar of those responsible for the stability of public finance and sovereign debt.

The PDMO is not mandated to consider debt sustainability, and focuses instead on

efficiently managing existing debt. This is how it should be. Nevertheless, we suggest that

debt sustainability and off balance sheet items are placed squarely on the PDMO radar

screen. In this respect the Fiscal Council could provide debt sustainability information

for consideration as an input to the MTDS.
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Online Appendix

A Calibration data

Figure A.1 – Term premia for Cyprus over the 7-year benchmark.

Growth 5-year Eurozone Primary
forward rates balance

Correlations
Growth 1.00
5-year rates -0.20 1.00
Primary balance 0.25 -0.03 1.00

Std. Deviation 0.70 0.30 0.15
Long-term mean 4% ECB data 0.0

(Sept. 2021)

Table A.1: Correlations, standard deviations, and long-term expectations.
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B Stress test scenarios
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Figure A.2 – Stress test scenarios for the macroeconomic and financial variables.
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C Climate change scenarios
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Figure A.3 – Reduced growth paths post-2030 due to adverse climate change effects
estimated from the RICE50+ integrated assessment model of Gazzotti et al. (2021),
following Zenios (2021).
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