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Προσχέδιο Προϋπολογισμού 2014 
 

 
Η κατανόηση τόσο της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2013, όσο και η κατάρτιση του προϋπολογισμού 
του 2014 και η σύγκριση μεταξύ 2013 και 2014 αποτελούν ιδιαίτερη πρόκληση για τον οποιοδήποτε εξαιτίας 
μιας σειράς αναπόφευκτων παραγόντων. Πιο συγκεκριμένα: 
 
Τόσο για το 2013 όσο και για το 2014 παρακολουθούνται και καταγράφονται 3 τουλάχιστον ισοζύγια (και 
πρωτογενή αποτελέσματα), κρατικού προϋπολογισμού, κράτους και γενικής κυβέρνησης. Εστιάζοντας για 
ευκολία στην γενική κυβέρνηση έχουμε τα εξής: i) ισοζύγιο γενικής κυβέρνησης σύμφωνα με τη μεθοδολογία 
ESA-95 (εκτιμώμενο έλλειμμα 2013 12,9% του ΑΕΠ καθώς περιλαμβάνει και την υποστήριξη των τραπεζικών 
ιδρυμάτων ii) ισοζύγιο γενικής κυβέρνησης κατά ESA-95 εξαιρουμένης της στήριξης τραπεζών (2013: 
έλλειμμα ισοζυγίου 2,4% αλλά πρωτογενές πλεόνασμα 1,9% και 2014: έλλειμμα ισοζυγίου 2,4% και 
πρωτογενές πλεόνασμα 2,9%) και iii) γενική κυβέρνηση σύμφωνα με τη μεθοδολογία του Προγράμματος 
Οικονομικής Πολιτικής (2013: πρωτογενές πλεόνασμα 0,2% έναντι στόχου 0,0%, 2014: πρωτογενές 
πλεόνασμα 1,6% έναντι στόχου 1,5%).  
 
Επιπρόσθετα θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι οι προβλέψεις του προϋπολογισμού 2013  έχουν εκ των 
πραγμάτων «απαξιωθεί» καθώς ο προϋπολογισμός είχε καταρτιστεί πριν τις αποφάσεις για buy–back χρέους, 
μειώσεις των επιτοκίων στα διακρατικά δάνεια και την απόφαση για επιστροφή ANFA  και SMP  και               
μη-καταβολής των τόκων για τα δάνεια EFSF. Υπό αυτή την έννοια ο βασικός «μπούσουλας» δημοσιονομικής 
πολιτικής ορίζεται στο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) το οποίο δεν είναι 
συγκρίσιμο σε όλα του τα μεγέθη με τον προϋπολογισμό.  Για να αντιμετωπιστεί το θέμα αυτό στον παρόν 
προσχέδιο για να μπορεί να γίνει σύγκριση με τις εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων του Κρατικού 
Προϋπολογισμού 2014, στο σκέλος των εσόδων έχουν προστεθεί τα προβλεπόμενα ποσά των ANFAs και 
SMPs. 
 
Τέλος η ετεροχρονισμένη είσπραξη φόρων λόγω δόσεων και η μη-καταβολή δεδουλευμένων τόκων 
δημιουργεί μεγάλες μεταφορές ποσών ανάμεσα στα διάφορα έτη.  
 
Βασικά σημεία  
 
Όπως επανειλημμένα έχουμε τονίσει ο προϋπολογισμός της γενικής κυβέρνησης του 2013 βασίζονταν στη 
δυνατότητα επίτευξης πλεονάσματος €2,7 δισεκ. στο ισοζύγιο των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης(ΟΚΑ) 
από έλλειμμα €2,2 δισεκ. το 2012. Ο στόχος αυτός υπερκαλύπτεται καθώς το πλεόνασμα στο ισοζύγιο ΟΚΑ 
για το 2013 θα φτάσει τα €5,86 δισεκ. Ωστόσο η μέθοδος επίτευξης αυτού του πλεονάσματος είναι ενδεικτική 
των οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στα ταμεία. Σύμφωνα με το ΜΠΔΣ το πλεόνασμα των 
€2,7 δισεκ. θα προέκυπτε από την αύξηση των εσόδων και τη συγκράτηση των δαπανών των Ασφαλιστικών 
Ταμείων χωρίς να προβλέπεται καμία ειδική πίστωση για πληρωμές ληξιπρόθεσμων. Τελικά η βελτίωση του 
ισοζυγίου ΟΚΑ προέρχεται αποκλειστικά από την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων. Η εξόφληση των 
ληξιπρόθεσμων αυξάνει ισόποσα τα ταμειακά έσοδα και έξοδα των ΟΚΑ, αλλά επειδή μειώνει τις υποχρεώσεις 
των ταμείων προς τρίτους δρα θετικά στο ισοζύγιο μεταξύ υποχρεώσεων και απαιτήσεών τους. Αντίστοιχη 
θετική επίδραση ύψους €565 εκατ. καταγράφεται και στο ισοζύγιο Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ). Συνεπώς η 
βελτίωση του ισοζυγίου μέσω ειδικών πιστώσεων και όχι μέσω λειτουργικού αποτελέσματος οδήγησε σε 
πλεόνασμα αλλά και σε αντίστοιχη αύξηση (αντί μείωσης) του δημόσιου χρέους.    



                                                                                                     Οικονομική Ανάλυση & Αγορές 
 
Το 2014 το συνολικό αποτέλεσμα εξαρτάται από την δυνατότητα να επιτευχθεί μείωση στο έλλειμμα του 
κρατικού προϋπολογισμού και πιο συγκεκριμένα πλεόνασμα στο τακτικό προϋπολογισμό.  
Πιο συγκεκριμένα τα έσοδα υπολογίζεται να αυξηθούν κατά €2,5 δισεκ. ενώ οι δαπάνες να μειωθούν κατά 
€3,1 δισεκ.  Σε επίπεδο Γενικής κυβέρνησης το έλλειμμα στο ισοζύγιο κράτους (ESA-95) θα βελτιωθεί κατά 
€6,4 δισεκ. υπερκαλύπτοντας τις απώλειες στο πλεόνασμα των λοιπών ισοζυγίων. 
   
Το χρέος της Γενικής κυβέρνησης αναμένεται το 2014 να φτάσει τα €319,4 δισεκ. έναντι €321 δισεκ. το 
2013, δηλαδή το 174,5% του ΑΕΠ έναντι 175,5% το 2013. 
 
Οι δανειακές ανάγκες του 2014 αναμένεται να καλυφθούν από δάνεια του μηχανισμού στήριξης και έντοκα 
γραμμάτια.  Ωστόσο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις εκτιμάται ότι το β’  εξάμηνο του έτους μπορεί να 
επιχειρηθεί έξοδος στις αγορές με έκδοση μεσοπρόθεσμης διάρκειας.  Στο πλαίσιο διαχείρισης των 
υφιστάμενων νέων εκδόσεων, στόχος είναι η παροχή ρευστότητας σε επιλεγμένα σημεία της καμπύλης 
αποδόσεων (Liability Management Exercise - LME), εξέλιξη η οποία θα επιδιωχθεί μέσω ανταλλαγών για τη 
διαμόρφωση εκδόσεων αναφοράς (benchmark issues).  
 
 
Κρατικός Προϋπολογισμός 2013 
 
Το έλλειμμα του Κρατικού Προϋπολογισμού θα διαμορφωθεί στα €7,1 δισεκ (ΜΠΔΣ: -€6,65 δισεκ.) 
κυρίως λόγω της μείωσης των καθαρών εσόδων. Ωστόσο:  
 
(α) Ποσό ύψους €723 εκατ. αφορά επιστροφές φόρων παρελθόντων οικονομικών ετών, συνεπώς 

αντιλογίζεται στο πλαίσιο των εθνικολογιστικών προσαρμογών.  
(β) Μέρος των έσοδα του 2013 από φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων, ΦΑΠ, Έκτακτο Ειδικό Τέλος 

Ακινήτων (ΕΕΤΑ 2013),  καθώς και απόδοση από την Τράπεζα της Ελλάδος στο Ελληνικό Δημόσιο θα 
εισπραχθούν στις αρχές του 2014. Τα ποσά αυτά λαμβάνονται υπόψη σε επόμενο στάδιο στο πλαίσιο των 
εθνικολογιστικών προσαρμογών.  

 
Λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικολογιστικές προσαρμογές το έλλειμμα του κράτους διαμορφώνεται 
στα €13.194 εκατ. (ΜΠΔΣ: €9.292 εκατ.) καθώς επιβαρύνεται κυρίως από προσαρμογές ύψους €5,9 δισεκ 
που αφορούν πληρωμές για φορείς της Γενικής Κυβέρνησης από ειδική πίστωση1 και ποσό ύψους €1,7 δισεκ. 
που αφορά δεδουλευμένους τόκους.  
 
Από τα υπόλοιπα στοιχεία που συνθέτουν την γενική κυβέρνηση εκτιμάται ότι: 

· Το πλεόνασμα στο ισοζύγιο νομικών προσώπων πλην ΔΕΚΟ αναθεωρείται προς τα πάνω στα €999 
εκατ. (ΜΠΔΣ: €685 εκατ.)  

· Το πλεόνασμα στο ισοζύγιο ΔΕΚΟ θα φτάσει τα €590 εκατ. (ΜΠΔΣ: €493 εκατ.) 
· Το πλεόνασμα στο ισοζύγιο ΟΤΑ θα βελτιωθεί στα €1,3 δισεκ. (ΜΠΔΣ: €589 εκατ.)  πρωτίστως 

λόγω προσαρμογών από την μεταβολή των ανεξόφλητων υποχρεώσεων και δευτερευόντως γιατί 
βελτιώνεται το ταμειακό αποτέλεσμα.  
 

                                                
1 Το ποσό αυτό που αποτελεί ταμειακή δαπάνη για τον Κρατικό Προϋπολογισμό επιφέρει σε φορείς της γενικής κυβέρνησης (όπως ΟΤΑ και 
ΟΚΑ) ισόποση αύξηση των εσόδων - μέσω είσπραξης επιχορήγησης από το κράτος - και αύξηση των δαπανών - για εξόφληση ληξιπρόθεσμων 
υποχρεώσεων Στα ισοζύγια αυτά καταγράφεται επίσης (σε δημοσιολογιστική βάση, ESA-95) αντίστοιχη μείωση των ληξιπρόθεσμων 
υποχρεώσεων τους προς ιδιώτες. Όταν, για διαδικαστικούς λόγους, υπάρχουν ποσά δεν έχουν εξοφληθεί, παραμένουν ως ταμειακά διαθέσιμα 
στους υποτομείς βελτιώνοντας το ταμειακό ισοζύγιό τους. 
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· Το πλεόνασμα στο ισοζύγιο ΟΚΑ διαμορφώνεται σε €5,9 δισεκ. (ΜΠΔΣ: €2,7δισεκ) αποκλειστικά 
λόγω των σχετικών προσαρμογών για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών. Αντίθετα το ταμειακό 
ισοζύγιο επιβαρύνεται από μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές αλλά και αύξηση της συνταξιοδοτικής 
δαπάνης και των δαπανών παροχής υπηρεσιών υγείας. 

 
 
Κρατικός Προϋπολογισμός 2014 
 
Η μείωση στο ταμειακό έλλειμμα του Κρατικού Προϋπολογισμού συνδέεται άρρηκτα με την εμφάνιση 
πλεονάσματος στον Τακτικό Προϋπολογισμό. Από την πλευρά των εσόδων αναμένεται αύξηση κυρίως των 
τακτικών εσόδων (κατά €2,4 δισεκ) και δευτερευόντως των ειδικών εσόδων από εκχώρηση αδειών και 
δικαιωμάτων. Η άνοδος στα έσοδα θα προκύψει κυρίως από: 
(α) τις θετικότερες εκτιμήσεις (πχ έσοδα από ΦΠΑ) λόγω των καλύτερων προβλέψεων για μεταβλητές όπως η 

ιδιωτική κατανάλωση, 
(β) τη σταδιακή βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης και  
(γ) την άνοδο των εισπράξεων κατά €1,1 δισεκ. τους πρώτους μήνες του 2014 από κινήσεις που συνδέονται 

με το 2013. Συνεπώς η αξία αυτή αντιλογίζεται στο πλαίσιο των εθνικολογιστικών προσαρμογών για να 
«περάσει» στο δημοσιονομικό έτος 2013.  

 
Ταυτόχρονα η μη υποχρέωση για επιστροφές φορών παρελθόντων ετών αλλά και η μείωση στις επιστροφές 
φόρων ενισχύει περαιτέρω τα καθαρά έσοδα.  
 
Από την πλευρά των δαπανών η μείωση κατά €3,1 δισεκ, συνδέεται πρωτίστως με πτώση των δαπανών σε 
κοινωνική ασφάλιση και περίθαλψη (κατά €2,7 δισεκ.) και σε λειτουργικές και άλλες δαπάνες (κατά €1,2 
δισεκ). Αντίθετα, εκτιμάται αποθεματικό ύψους €1,12 δισεκ έναντι €100 εκατ. το 2013.  
 
Λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικολογιστικές προσαρμογές (κάποιες εκ των οποίων αναφερθήκαν προηγουμένως) 
και κυρίως ποσό ύψους €3,5 δισεκ. για δεδουλευμένους τόκους καταλήγουμε για το 2014 σε ένα έλλειμμα 
στο ισοζύγιο του κράτους (ESA-95) ύψους €6,8 δισεκ. (2013: € -13,2 δισεκ.) 
 
Από τα υπόλοιπα στοιχεία που συνθέτουν την γενική κυβέρνηση αναμένονται τα εξής: 
 

· Το πλεόνασμα στο ισοζύγιο νομικών προσώπων πλήν ΔΕΚΟ θα διατηρηθεί ουσιαστικά 
αμετάβλητο (€997 εκατ, 2013: €999 εκατ.) 

· Το πλεόνασμα στο ισοζύγιο ΔΕΚΟ θα περιοριστεί (€463 εκατ, 2013: €590 εκατ.) 
· Το πλεόνασμα στο ισοζύγιο ΟΤΑ θα περιοριστεί σημαντικά (€654 εκατ, 2013: €1319 εκατ.), καθώς 

δεν θα αποτυπωθεί αντίστοιχο με το 2013 αποτέλεσμα από το πρόγραμμα εξόφλησης ληξιπρόθεσμων 
οφειλών.  

· Ομοίως για τον παραπάνω λόγο, το πλεόνασμα στο ισοζύγιο ΟΚΑ θα διαμορφωθεί σε μόλις €344  
εκατ. (2013: €5.856 εκατ.)   
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2012 2014

ποσά σε εκατ. €
Πραγμ/σεις 

(προς. 
στοιχεία)3

Προβλέψεις 
ΜΠΔΣ5 Εκτιμήσεις Προβλέψεις

Α Τακτικός Προϋπολογισμός (ΤΠ)
Ι Καθαρά έσοδα TΠ (= α+β+δ+ε-γ -γ1) 48173 48518 46990 49544
(α) Τακτικά έσοδα 49661 47114 46306 48728
(β) Μη τακτικά έσοδα 1517 1386 1389 886
(γ) Επιστροφές φόρων 3172 2901 2901 2789
(γ1) Επιστροφές φόρων από ειδική πίστωση 151 0 723 0
(δ) Ειδικά έσοδα από εκχώρηση αδειών και δικαιωμάτων 15 86 86 230
(ε) Μεταφορά εσόδων από ANFA και SMP 303 2833 2833 2489

ΙΙ Δαπάνες ΤΠ (=α+β+γ+δ+ε) 61499 53457 52572 49449

(α) Πρωτογενείς δαπάνες 47529 45150 44726 41947

Μισθοί και συντάξεις 20511 18599 18543 18410
Κοινωνική ασφάλιση και περίθαλψη 17134 15369 15935 13271

Λειτουργικές & άλλες δαπάνες 6410 6305 6622 5428
Αποδόσεις προς τρίτους 3474 3777 3526 3718

Αποθεματικό 0 1100 100 1120
(β) Προμήθεια εκταμίευσης δανείων στο EFSF 541 130 140 70
(γ) Καταπτώσεις εγγυήσεων εντός & εκτός ΓΚ 796 1027 956 699
(δ) Τόκοι (σε καθαρή ταμειακή βάση) 12224 6400 6100 6150
(ε) Ταμειάκες πλήρωμες για εξοπλιστικές δαπάνες 410 750 650 583

Β Ισοζύγιο Τακτικού Προϋπολογισμού (= Α.Ι-Α.ΙΙ) -13326 -4939 -5582 95

Γ Ισοζύγιο  Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων -2513 -1714 -1514 -1998

Δ Ισοζύγιο Κρατικού Προϋπολογισμού (=Β+Γ) -15839 -6653 -7096 -1903

ΣΤ. Εθνικολογιστικές προσαρμογές Κεντρικής Κυβέρνησης 2831 -2640 -6098 -4875

Εθνικολογιστικές προσαρμογές - Έσοδα 20 -1076 533 -2024

Επιστροφές φορολογικών εσόδων 155 -685 723 0
Έκτακτη εισφορά μέσω ΔΕΗ 0 0 69 -702

Φορολογικά έσοδα -797 380 154 -273
Πρόωρη ανανέωση αδειών & παραχωρήσεων 0 -86 -86 -230

ΕΕΤΤ -10 24 24 -23
Προσαρμογή για την παράταση στην υποβολή φορολογίας 

εισοδήματος ΝΠ 0 -300 100 -96

Αναδρομική μείωση επιτοκίου δανείων 80 δισ. από EE 731 286 286 0
Μεταφορά εσόδων από ANFA 351 -14 -14 15

Διαφορά απαιτήσεων εισπράξεων από ΕΕ 82 -601 -849 -400
Προκαταβολές από ΕΕ 132 50 50 -35

Μέρισμα ΤτΕ 0 0 480 -280
Φόρος εισοδήματος 2012 που θα εισπραχθεί το 2013 0 -130 -320 0

Λοιπές προσαρμογές -624 0 -84 0
Εθνικολογιστικές προσαρμογές - Δαπάνες 
εκ των οποίων: 2810 -1564 -6631 -2851

Μεταβολή απλήρωτών οφειλών κράτους με 31/12 
προηγούμενου έτους 192 0 170 100

Δεδουλευμένοι τόκοι 1827 -1900 -1730 -3500
Εξόφληση οφειλών από ειδική πίστωση 0 0 261 0

Πληρωμές για φορείς Γ.Κ από ειδική πίστωση -467 0 -5872 0

Z Ισοζύγιο Κράτους κατά ESA-95 (= Δ+ΣΤ) -13008 -9292 -13194 -6778

Η Ισοζύγιο Νομικών Προσώπων πλην ΔΕΚΟ4 1870 685 999 997

Θ Ισοζύγιο ΔΕΚΟ ταξινομημένων εντός της Γ.Κ 1144 493 590 463

(α) Ισοζύγιο OTA 520 439 754 365

(β) Εθνικολογιστικές προσαρμογές: 
Μεταβολή ανεξόφλητων υποχρεώσεων ΟΤΑ 128 150 565 288

Ι Ισοζύγιο ΟΤΑ κατά ESA-95 (= α+β) 647 589 1319 654

(α) Ισοζύγιο ΟΚΑ 317 3187 1007 -563

(β) Εθνικολογιστικές προσαρμογές ΟΚΑ
εκ των οποίων -2550 -457 4849 907

Μεταβολή ανεξόφλητων υποχρεώσεων ΟΚΑ -1844 -584 3611 248
Μεταβολή ανεξόφλητων υποχρεώσεων νοσοκομείων -485 41 1238 659

Κ Ισοζύγιο ΟΚΑ κατά ESA-95 (=α+β) -2233 2730 5856 344

Λ Ισοζύγιο Γ. Κ κατά ΕSA-95 (= Ζ+Η+Θ+Ι+Κ) -11581 -4795 -4429 -4320
(% του ΑΕΠ) -6.0% -2.6% -2.4% -2.4%

Μ Τόκοι Γενικής Κυβέρνησης 9661 8389 7878 9665
Πρωτογενές αποτέλεσμα Γ. Κ κατά ΕSA-95 (=Λ+Μ) -1920 3594 3449 5344
(% του ΑΕΠ) -1.0% 2.0% 1.9% 2.9%

  Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης1,2 (ESA 1995)
2013
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1) Για το 2014 δεν έχουν περιληφθεί δαπάνες από την ειδική πίστωση για εξόφληση υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών. 
2) Δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες του Προγράμματος Στήριξης Τραπεζών. 
3) Προσωρινά στοιχεία, σύμφωνα με τα στοιχεία Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος (ΔΥΕ-EDP) μηνός Απριλίου 2013 της ΕΛΣΤΑΤ. 
4) Δεν περιλαμβάνεται το ΑΚΑΓΕ. Περιλαμβάνονται η ΕΛΣΤΑΤ, το ΤΧΣ και το ΕΤΕΑΝ. 
5) Στο ΜΠΔΣ δεν περιλαμβάνονται τα ANFAs και SMPs στα έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού, καθώς δεν υπολογίζονται για τους 
στόχους του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής.  Όμως,  προκειμένου να είναι ευχερέστερη η σύγκριση με τις εκτιμήσεις 
πραγματοποιήσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού 2014, στο σκέλος των εσόδων έχουν προστεθεί τα προβλεπόμενα ποσά των ANFAs 
και SMPs. 
Πηγή: Προσχέδιο Κρατικού Προϋπολογισμού 2014, Οκτώβριος 2013, Piraeus Bank Research 

 

 

 
1) Προσωρινά στοιχεία, σύμφωνα με τα στοιχεία Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος (ΔΥΕ-EDP) Απριλίου της ΕΛΣΤΑΤ 
Πηγή: Προσχέδιο Κρατικού Προϋπολογισμού 2014, Οκτώβριος 2013, Piraeus Bank Research 

 
Μακροοικονομικά Στοιχεία 
  
Με βάση τα στοιχεία του προσχεδίου προϋπολογισμού,  το 2013 το ονομαστικό ΑΕΠ θα φτάσει τα €182,9 
δισεκ από €193,7 δισεκ. το 2012 και θα αυξηθεί οριακά το 2014 στα €183,1 δισεκ. συνεπώς θα κινηθεί με 
ρυθμό -5,6% το 2013 και +0,1 το 2014.  
 
Σε πραγματικούς όρους εκτιμάται ύφεση της τάξεως του -4,0% για το 2013 και ανάπτυξη το 2014 της 
τάξεως του 0,6%. Η εκτίμηση αυτή συνεπάγεται ότι ο αποπλήθωριστης του ΑΕΠ θα φτάσει το -1,7% και -
0,5% το 2013 και 2014 αντίστοιχα και παρουσιάζει το 2013 σαφή απόκλιση από τον πληθωρισμό (2013: -
0,8% 2014: -0,4%).  
 
Αναφορικά με τους παράγοντες που αναμένεται να επηρεάσουν το πραγματικό ΑΕΠ: (α) το 2013, σε 
τριμηνιαία βάση (εποχικά διορθωμένα στοιχεία) το γ’ τρίμηνο αναμένεται αύξηση κυρίως λόγω του κλάδου 
του τουρισμού, ενώ το δ’ τρίμηνο το ΑΕΠ θα υποχωρήσει, λόγω των αυξημένων φορολογικών υποχρεώσεων 
που καλούνται να  καλύψουν οι πολίτες, (β) το 2014, η ανάκαμψη αναμένεται να προέλθει κυρίως από την 
επενδυτική δραστηριότητα και τις εξαγωγές.  
 
 
 

2012 2014

ποσά σε εκατ. €
Πραγμ/σεις 

(προσ. 
στοιχεία)1

Προβλέψεις 
ΜΠΔΣ Εκτιμήσεις Προβλέψεις

1 Πρωτογενές αποτέλεσμα Γενικής Κυβέρνησης 
σύμφωνα με τη μεθοδολογία ESA-95 -1920 3594 3449 5344

Πλέον:
α Μεταφορά εσόδων από ANFA -351 14 14 -15

Μείον:

β Αναδρομική μείωση επιτοκίου δανείων €80 δισ. από ΕΕ (GLF) 286 286

γ Μεταφορά εσόδων από ANFA και SMP 303 2833 2833 2489

2

Πρωτογενές αποτέλεσμα Γενικής Κυβέρνησης 
σύμφωνα με τη μεθοδολογία του Προγράμματος 
Οικονομικής Πολιτικής
(=1 + α -β -γ)

-2574 489 344 2840

% ΑΕΠ -1.3% 0.3% 0.2% 1.6%
3 Στόχος Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής -2906 0 0 2751

% ΑΕΠ -1.5% 0.0% 0.0% 1.5%

4 Δημοσιονομικό κενό (-) ή Πλεόνασμα (+) 
Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής (=2-3) 332 489 344 89

% ΑΕΠ 0.2% 0.3% 0.2% 0.0%

2013

Πρωτογενές αποτέλεσμα Γενικής Κυβέρνησης
σύμφωνα με τη μεθοδολογία του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής 
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Το ποσοστό ανεργίας αναμένεται το 2013 να παραμείνει σε υψηλά επίπεδα περί το 27,0% με μείωση της 
απασχόλησης κατά 3,5%, και το 2014 να περιοριστεί στο 26% του εργατικού δυναμικού μέσω αύξησης της 
απασχόλησης κατά 0,6%.  
 
 
Δημόσιο Χρέος 
 
Το χρέος της Γενικής κυβέρνησης αναμένεται το 2014 να φτάσει τα €319,4 δισεκ. έναντι €321 
δισεκ. το 2013, δηλαδή το 174,5% του ΑΕΠ έναντι 175,5% το 2013, καθώς αναμένεται πρωτογενές 
πλεόνασμα και εκτιμάται θετικό αποτέλεσμα από το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων. Με βάση τα επιμέρους 
μεγέθη: 
(α) περιορίζεται κατά €900 εκατ. το χρέος της κεντρικής διοίκησης (€325 δισεκ. 2013: €325.9 δισεκ),  
(β) περιορίζεται κατά €400 εκατ. το χρεός ΝΠΔΔ,  κέρματα κλπ μείον των επενδύσεων σε τίτλους Ε.Δ 

και  
(γ) αυξάνεται η συμβολή ως προς την μείωση του χρέους από την πλευρά του χρέους ΟΤΑ,  ΟΚΑ μείον το 

ενδοκυβερνητικό χρέος.  
Παράλληλα, η οριακή μεταβολή του ΑΕΠ συμβάλει θετικά στην τελική αποτύπωση του χρέους ως ποσοστό του 
ΑΕΠ.      
 
 
Βασικές κατευθύνσεις δανεισμού το 2014 
 
Σύμφωνα με το προσχέδιο του προϋπολογισμού,  το 2014  το δημόσιο θα καλύψει τις δανειακές ανάγκες 
κυρίως μέσω δανείων από το EFSF και το ΔΝΤ αλλά και από εκδόσεις Εντόκων Γραμματίων, αφήνοντας όμως 
το υφιστάμενο ύψος τους σταθερό σε επίπεδα περί τα €15 δισεκ. 
  
Παράλληλα, τίθενται βασικοί μεσοπρόθεσμοι στόχοι - υπό την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες στις αγορές θα 
είναι ευνοϊκές - ως προς τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου του δημόσιου χρέους που σχετίζονται (α) με την 
αντιστάθμιση του συναλλαγματικού κινδύνου από τα δάνεια του ΔΝΤ σε SDR και άλλα νομίσματα, και (β) με 
την μερική αντιστάθμιση του επιτοκιακού κινδύνου, καθώς  το ποσοστό του χρέους με κυμαινόμενο επιτόκιο 
αποτελεί πάνω από το 70% του συνολικού χαρτοφυλακίου.  
 
Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο διαχείρισης των υφιστάμενων νέων εκδόσεων, στόχος είναι η παροχή ρευστότητας 
σε επιλεγμένα σημεία της καμπύλης αποδόσεων (Liability Management Exercise -  LME),  εξέλιξη η οποία θα 
επιδιωχθεί μέσω ανταλλαγών για τη διαμόρφωση εκδόσεων αναφοράς (benchmark issues).  
 
Οι παραπάνω κινήσεις κρίνεται ότι αποτελούν βασική προϋπόθεση ώστε να διαμορφωθούν οι κατάλληλες 
συνθήκες, οι οποίες σε συνδυασμό με την ορθή δημοσιονομική πορεία, θα συμβάλουν στην επιστροφή της 
χώρας στις διεθνείς αγορές και στην έκδοση ομολόγου, μεσοπρόθεσμης διάρκειας, κατά το 2ο εξάμηνο του 
2014. 
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*Εκτιμήσεις. Υπολογίστηκε ότι μέχρι 31/12/2013 θα εκταμιευτεί το σύνολο του υπολοίπου ποσού που έχει προβλεφθεί για το 2013, 
ύψους €4.9 δισεκ. (EFSF €3.1 δισεκ. και ΔΝΤ €1.8 δισεκ.). Εφόσον δεν εκταμιευθεί το σύνολο του ποσού αυτού η διαφορά του θα 
μειώσει ισόποσα το ύψος του δημόσιου χρέους.   
** Προβλέψεις. 
Πηγή: ΥΠΟΙΚ, Προσχέδιο Κρατικού Προϋπολογισμού 2014, Οκτ.13', Piraeus Bank Calculations. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Disclaimer: To  παρόν ενημερωτικό σημείωμα συνιστά διαφημιστική ανακοίνωση ενημερωτικού περιεχομένου και δεν αποτελεί σε καμία 
περίπτωση επενδυτική συμβουλή ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή.  Καμία πληροφορία που 
εμπεριέχεται σε αυτό, δεν θα πρέπει να εκληφθεί, σε καμία περίπτωση, ως κατάλληλη επένδυση για τον παραλήπτη, ούτε μέσο επίτευξης των 
συγκεκριμένων επενδυτικών στόχων ή κάλυψης οποιωνδήποτε άλλων αναγκών του παραλήπτη, ούτε υποκατάστατο τυχόν συμβατικών 
κειμένων που αφορούν τις περιγραφόμενες σε αυτό συναλλαγές. Για τους λόγους αυτούς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να προβεί στη δική του 
αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στην παρούσα επικοινωνία  και δεν θα πρέπει να βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια 
πληροφορία ως εάν αυτή αποτελούσε επενδυτική συμβουλή. Το παρόν δε συνιστά, επίσης, έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και, συνεπώς, 
δεν καταρτίσθηκε από την Τράπεζα Πειραιώς σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της 
έρευνας στον τομέα των επενδύσεων.  Οι πληροφορίες που εκτίθενται στο παρόν βασίζονται σε πηγές που διατίθενται στο κοινό και που 
θεωρούνται αξιόπιστες.  Η Τράπεζα δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών αυτών.  Οι απόψεις και 
εκτιμήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας και των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών κατά την αναγραφόμενη 
ημερομηνία και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η Τράπεζα ενδέχεται, ωστόσο, να συμπεριλαμβάνει στο παρόν έρευνες στον τομέα 
των επενδύσεων,  οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τρίτα πρόσωπα που δεν ανήκουν στον όμιλο της.  Η Τράπεζα δεν τροποποιεί τις ως άνω 
έρευνες,  αλλά τις παραθέτει αυτούσιες,  και,  συνεπώς,  δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών.  Ο όμιλος της 
Τράπεζας Πειραιώς είναι ένας οργανισμός με σημαντική ελληνική, αλλά και αυξανόμενη διεθνή παρουσία, και μεγάλο εύρος παρεχόμενων 
επενδυτικών υπηρεσιών. Στο πλαίσιο των επενδυτικών υπηρεσιών που παρέχει η Τράπεζα ή/και άλλες εταιρείες του ομίλου της ενδέχεται να 
ανακύψουν περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων σε σχέση με τις παρεχόμενες στο παρόν πληροφορίες.  Σχετικά επισημαίνεται ότι η 
Τράπεζα και οι εταιρείες του ομίλου της μεταξύ άλλων:  α)  Δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση όσον αφορά τη διαπραγμάτευση για ίδιο 
λογαριασμό ή στο πλαίσιο διαχείρισης χαρτοφυλακίου πριν από τη δημοσιοποίηση του παρόντος φυλλαδίου, ή την  απόκτηση μετοχών πριν 
από δημόσια εγγραφή.  β)  Ενδέχεται να παρέχει έναντι αμοιβής σε κάποιον από τους εκδότες,  για τους οποίους παρέχονται με το παρόν 
πληροφορίες, υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής. γ) Ενδέχεται να συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο εκδοτών ή να έλκει άλλα 
χρηματοοικονομικά συμφέροντα από αυτούς. δ)Ενδέχεται να παρέχει υπηρεσίες ειδικού διαπραγματευτή ή αναδόχου σε κάποιους από τους 
αναφερόμενους στο παρόν εκδότες. ε)Η Τράπεζα Πειραιώς ενδεχομένως να έχει εκδώσει σημειώματα διαφορετικά ή μη συμβατά με τις 
πληροφορίες που εκτίθενται στο παρόν σημείωμα.  Ρητά επισημαίνεται ότι:  α)τα αριθμητικά στοιχεία αναφέρονται στο παρελθόν και ότι οι 
προηγούμενες επιδόσεις δεν αποτελούν ασφαλή ένδειξη μελλοντικών επιδόσεων. β) τα αριθμητικά στοιχεία αφορούν προσομοίωση 
προηγουμένων επιδόσεων και ότι οι προηγούμενες αυτές επιδόσεις δεν αποτελούν ασφαλή ένδειξη μελλοντικών επιδόσεων. γ) οι προβλέψεις 
σχετικά με τις μελλοντικές επιδόσεις δεν αποτελούν ασφαλή ένδειξη μελλοντικών επιδόσεων. δ) η φορολογική μεταχείριση των 
αναφερόμενων στο παρόν πληροφοριών και συναλλαγών εξαρτάται και από τα ατομικά δεδομένα έκαστου επενδυτή και ενδέχεται να 
μεταβληθεί στο μέλλον. Ως εκ τούτου ο παραλήπτης οφείλει να αναζητήσει ανεξάρτητες συμβουλές ως προς τη φορολογική νομοθεσία που 
τον διέπει. ε) Η Τράπεζα Πειραιώς δεν υποχρεούται να ενημερώνει ή να κρατά επίκαιρες τις πληροφορίες που εμπεριέχονται στο παρόν. 

 

2009 2010 2011 2012 2013* 2014**

(α) Όμολογα 272011 276302 259774 86297 76280 59610

(β) Βραχυπρόθεσμοι Τίτλοι 10946 9442 15059 18357 14950 14950

(γ) Δάνεια 15567 54542 93145 200883 234670 250440

Α. Χρέος Κεντρικής Διοίκησης (=α+β+γ) 298524 340286 367978 305537 325900 325000

(ως % του ΑΕΠ) 129.2 153.2 176.5 157.7 178.2 177.5

Β. Χρέος ΝΠΔΔ, κέρματα κ.λπ. μείον επενδύσεις σε τίτλους ΕΔ 24688 13553 9928 5843 3600 3200

Γ. Χρέος Κεντρικής Κυβέρνησης κατά ESA (A+B) 323212 353839 377906 311380 329500 328200

(ως % του ΑΕΠ) 139.9 159.3 181.2 160.7 180.1 179.3

Δ. Χρέος ΟΤΑ, ΟΚΑ μείον ενδοκυβερνητικό χρέος -23522 -24325 -22765 -7455 -8500 -8800

ΣΤ. ΣΤ. Χρέος Γενικής Κυβέρνησης (Γ+Δ) 299690 329514 355141 303925 321000 319400

(ως % του ΑΕΠ) 129.7 148.3 170.3 156.9 175.5 174.5

ΑΕΠ 231081 222151 208532 193749 182911 183089

Σύνθεση δημoσίου χρέους (σε εκατ. €)


