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Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος, συμπεριλαμβανομένων κάθε είδους αρχείων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας 
και προστατεύεται από ελληνικές & διεθνείς διατάξεις. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, 
αποθήκευση,  πώληση,  μετάδοση,  διανομή,  έκδοση ή μετάφραση του παρόντος,  τμηματικά,  περιληπτικά ή συνολικά,  χωρίς τη ρητή 
προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της δικαιούχου Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.,. Από την παραπάνω απαγόρευση εξαιρείται η αποθήκευση ή 
αντιγραφή τμημάτων του παρόντος σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης 
εκμετάλλευσης και χωρίς αυτό να σημαίνει τη με οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. 

 

Κρατικός Προϋπολογισμός 2013 
 
Με βάση τον προϋπολογισμό του 2013, όπως αυτός κατατέθηκε στη Βουλή στις 31/10, το έλλειμμα 
της γενικής κυβέρνησης αναμένεται να φτάσει τα €  9,4  δισεκ.   από €  12,9  δισεκ.  το 2012.  Το 
βάρος προς την επίτευξη αυτού του στόχου -όπως άλλωστε είχε φάνει και στο προσχέδιο- 
έγκειται στο ισοζύγιο ΟΚΑ και πιο συγκεκριμένα στη δυνατότητα να επιτευχθεί πλεόνασμα 
ύψους €2,7 δισεκ. έναντι ελλείμματος €2,2 δισεκ. το 2012. 
 
Από τα υπόλοιπα στοιχεία που συνθέτουν τη γενική κυβέρνηση αναφέρεται ότι:  
· To  έλλειμμα του τακτικού προϋπολογισμού εκτιμάται να διαμορφωθεί στα €9,5  δισεκ.  (2012:  

€14,1 δισεκ.) μέσω μειωμένων δαπανών ενώ το ΠΔΕ θα εμφανίσει έλλειμμα της τάξεως των €1,7 
δισεκ. (2012: €2,2 δισεκ.) λόγω αύξησης των εσόδων. Συνακόλουθα το έλλειμμα του κρατικού 
προϋπολογισμού εκτιμάται να φτάσει τα €11,2 δισεκ.  έναντι €16,3 δισεκ.  το 2012. Ωστόσο αν 
λάβουμε υπόψη τις εθνικολογιστικές προσαρμογές το έλλειμμα που τελικά δημιουργείται είναι 
μεγαλύτερο του αντίστοιχου το 2012 (€14 δισεκ. από €13,4 δισεκ. το 2012). 

· Το ισοζύγιο νομικών προσώπων πλήν ΔΕΚΟ περιορίζει το πλεόνασμα του στα €738 εκατ.  
· Ομοίως περιορίζεται και το πλεόνασμα στο ισοζύγιο ΔΕΚΟ στα €496 εκατ.  
· Το πλεόνασμα στο ισοζύγιο ΟΤΑ διαμορφώνεται στα €589 εκατ. 
 
 

 
(1)Συμπεριλαμβάνονται δαπάνες ύψους 116,05 εκατ. ευρώ του ΠΔΕ που έγιναν μέσω του Τακτικού Προϋπολογισμού. Δεν 
συμπεριλαμβάνονται δαπάνες του ΠΔΕ ύψους 48,5 εκατ. ευρώ που δεν ενταλματοποιήθηκαν στο 2011. 
Πηγή: ΥΠΟΙΚ, Κρατικός Προϋπολογισμός 2013, Οκτ.12', Piraeus Bank Calculations. 
 
 
 

2011 2012 2013

ποσά σε εκατ. € Πραγμ/σεις Εκτιμήσεις 
πραγματ/σεων Προβλέψεις

Α =Ι-ΙΙ Ισοζύγιο Τακτικού Προϋπολογισμού -19986 -14149 -9480
Ι Καθαρά έσοδα Τ.Π 50159 47706 46322
ΙΙ Δαπάνες Τ.Π 70145 61855 55802
Β = Ι-ΙΙ Ισοζύγιο ΠΔΕ -2786 -2163 -1714
Ι Έσοδα 3773 4687 5136
ΙΙ Δαπάνες(1) 6559 6850 6850
Γ = Α+Β Ισοζύγιο Κρατικού Προϋπολογισμού -22773 -16312 -11194

α Εθνικολογιστικές προσαρμογές κεντρικής κυβέρνησης (1+2) 2318 2925 -2792

1 Εθνικολογιστικές προσαρμογές - Έσοδα 1277 1029 -1784
2 Εθνικολογιστικές προσαρμογές - Δαπάνες 1041 1896 -1008
Δ = Γ+α Ισοζύγιο Κράτους κατά ESA-95 -20455 -13386 -13986
Ε. Ισοζύγιο Νομικών Προσώπων πλην ΔΕΚΟ 646 1300 738

ΣΤ. Ισοζύγιο ΔΕΚΟ επαναταξινομημένων εντός της Γενικής 
Κυβέρνησης 975 871 496

Ζ. (i + ii) Ισοζύγιο ΟΤΑ κατά ESA-95 521 556 589
i OTA 422 145 439
ii Εθνικολογιστικές προσαρμογές 99 411 150
H. (i+ii) Ισοζύγιο ΟΚΑ κατά ESA-95 -1373 -2223 2721
i Ισοζύγιο ΟΚΑ -986 -953 3178
ii Εθνικολογιστικές προσαρμογές ΟΚΑ -387 -1270 -457
Θ. =
Δ+Ε+ΣΤ+Ζ+Η Ισοζύγιο γενικής κυβέρνησης κατά ΕSA-95 -19686 -12882 -9442

(% του ΑΕΠ) -9.4% -6.6% -5.2%
Ι. Τόκοι Γενικής Κυβέρνησης 14901 10486 10189

(% του ΑΕΠ) 7.1% 5.4% 5.6%

Θ-Ι. Πρωτογενές αποτέλεσμα γενικής κυβέρνησης κατά ΕSA-95 -4785 -2396 748

(% του ΑΕΠ) -2.3% -1.2% 0.4%
ΑΕΠ 208532 194003 183049

Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης (ESA 1995)
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Μακροοικονομικά Στοιχεία  

Με βάση τα στοιχεία του προϋπολογισμού το 2013 το ονομαστικό ΑΕΠ θα φτάσει τα €183 δισεκ από 
€194 δισεκ το 2012. Φαίνεται λοιπόν ότι η αρνητική δυναμική που έχει αναπτύξει η ελληνική 
οικονομία σε συνδυασμό με μέτρα ύψους €9,4 δισεκ. (καθαρή επίδραση) θα οδηγήσουν σε μείωση 
του ονομαστικού ΑΕΠ κατά €11 δισεκ. ή αλλιώς κατά 5,6%.  
 
Σε πραγματικούς όρους το 2013,  για να φτάσει ο ρυθμός ύφεσης της οικονομίας στο 4,5%  
συνεπάγεται ότι θα πρέπει ο ΕνΔΤΚ να μειωθεί κατά 0,8% και συνολικά ο αποπληθωριστής του ΑΕΠ 
κατά 1,2%.  
 
Δημόσιο Χρέος  
 
Το 2013 το χρέος της γενικής κυβέρνησης αναμένεται να φτάσει τα €346,2 δισεκ. από €340,6 δισεκ. 
το 2012. Σημειώνουμε ότι στο προσχέδιο του προϋπολογισμού αναφέρεται ότι το 2012 έχουν 
συμπεριληφθεί στο χρέος δάνεια ύψους €43,4 δισεκ. από το EFSF (€38,6 δισεκ.) και το ΔΝΤ (€4,8 
δισεκ.).  
 
Η άνοδος του χρέους κατά €5,6 δισεκ. το 2013 αναμένεται να καλύψει κυρίως το ταμειακό έλλειμμα 
της Γενικής κυβέρνησης.  
 
Ωστόσο η σαφής μείωση του ΑΕΠ οδηγεί σε άνοδο του ποσοστού του χρέους ως προς το 
ΑΕΠ κατά 13,5 ποσοστιαίες μονάδες. 
 
Ταυτόχρονα αναμένεται εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων €3,5 δισεκ.  
 
Με βάση το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων αναμένονται έσοδα €2,6 δισεκ. 
 

 
*Εκτιμήσεις **Προβλέψεις. Πηγή: ΥΠΟΙΚ, Κρατικός Προϋπολογισμός 2013, Οκτ.12'. 

 

 

Μέτρα Προσαρμογής &  
Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 -2016 

 
Για το 2013 αναμένεται να ληφθούν μέτρα καθαρής επίδρασης ύψους €9,4 δισεκ. Ωστόσο το 81% 
των μέτρων αυτών αφορά παρεμβάσεις στο σκέλος των δαπανών, και πιο συγκεκριμένα το 50% του 
συνόλου αναμένεται να έρθει από περικοπές και λοιπές παρεμβάσεις στις συντάξεις. Είναι άλλωστε η 
πολλοστή φορά που γίνονται περικοπές στον τομέα αυτό, όταν μάλιστα εκτιμάται ότι η μείωση των 
εισοδημάτων θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στα φορολογικά έσοδα. Από την άλλη πλευρά η 
αναδιάρθρωση του δημοσίου τομέα και ο εξορθολογισμός των ΔΕΚΟ συμμετέχουν με 4,1% και 2,7% 

2010 2011 2012* 2013**
Α. Χρέος Κεντρικής Κυβέρνησης 340286 367978 343230 352320
Β Χρέος ΝΠΔΔ, κέρματα κ.λπ. μείον επενδύσεις σε τίτλους ΕΔ 13551 9905 4590 4600
Γ. Χρέος Κεντρικής Κυβέρνησης κατά ESA (A+B) 353837 377883 347820 356920
Δ Χρέος ΟΤΑ, OKA μείον ενδοκυβερνητικό χρέος -24325 -22226 -7220 -10720
Ε. Χρέος Γενικής Κυβέρνησης (Γ+Δ) 329512 355657 340600 34620
(ως % του ΑΕΠ) 148.3 170.6 175.6 189.1
ΑΕΠ 222151 208532 194003 183049

Χρέος Γενικής Κυβέρνησης (σε εκατ. €)
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αντίστοιχα στο σύνολο των μέτρων.  Από την πλευρά των εσόδων και ειδικότερα του κράτους,  η 
εξοικονόμηση αναμένεται να προέλθει κυρίως από τη φορολόγηση των τυχερών παιχνιδιών του 
ΟΠΑΠ (€388,5 εκατ.) αλλά και από περικοπές στα οικογενειακά επιδόματα (€379 εκατ.) πέραν των 
λοιπών περικοπών στα κοινωνικά επιδόματα, όπως αναφέρεται στην πλευρά των δαπανών. 
 

 
 
 

 
 
Στο ΜΠΔΣ εκτιμάται ότι:  
 

· Κατά την περίοδο 2013 – 2016 θα ληφθούν μέτρα ύψους €14,2 δισεκ.  
· Το ονομαστικό ΑΕΠ θα αρχίσει να αυξάνεται από το 2015 και ύστερα. Εντούτοις, η εκτίμηση 

για μείωση των τιμών και το 2014 αναμένεται να οδηγήσει σε οριακή ανάκαμψη την 
πραγματική οικονομία το 2014 (+0,2%). Το 2016 ο ρυθμός ανάπτυξης θα φτάσει το 3,5%.  

· Από το 2014 αναμένεται σταδιακή αύξηση της απασχόλησης κατά 1%. 
· Το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης θα περιορίζεται σταδιακά καθ’ όλη τη διάρκεια της 

περιόδου με στόχο το 2016 να φτάσει το 3,2% του ΑΕΠ (€6,3 δισεκ.).  
· Το δημόσιο χρέος ως απόλυτη αξία θα αυξηθεί στα €363,4 δισεκ. το 2016, όμως η άνοδος 

του ΑΕΠ θα συμβάλει στον περιορισμό του στο 184,9% του ΑΕΠ από 190,5% το 2015. 
· Τα έσοδα από αποκρατικοποιήσεις την περίοδο 2013 – 2016 αναμένεται να φτάσουν τα €9,5 

δισεκ. ενώ ο στόχος για έσοδα €50 δισεκ. παρατείνεται για πέραν του 2020.  
 

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 εκάστου 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. 

Κράτος ΟΤΑ
ΟΚΑ / 

Νοσοκομεία ΔΕΚΟ
Νομικά 

Προσωπά 
Ακαθάριστη

Επίδραση
Καθαρή 

Επίδραση

% συμμετοχής 
στην καθάρη 

επίδραση

A. Παρεμβάσεις στο σκέλος των Δαπάνων 4,081.3 221.0 4,370.9 210.8 108.9 8,992.9 7,592.4 81.0% 2,162 426 174 10,355

1. Αναδιάρθρωση Δημοσίου Τομέα 384.5 0.0 0.0 0.0 0.0 384.5 384.5 4.1% 284 50 0 719

2. Τοπική Αυτοδιοικηση 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 50.0 0.5% 160 0 0 210

3. Μισθολογική Δαπάνη 1,321.8 221.0 77.0 0.0 69.9 1,689.6 1,173.7 12.5% 204 75 44 1,497

4. Συντάξεις 1,640.4 0.0 3,806.9 0.0 0.0 5,447.3 4,680.3 49.9% 563 140 92 5,475

5. Κοινωνικά επιδόματα 141.0 0.0 70.0 0.0 0.0 211.0 210.5 2.2% 71 12 12 307

6. Υγειονομική περιθαλψη 74.0 0.0 417.0 0.0 0.0 491.1 455.3 4.9% 620 38 0 1,113

7. Άμυνα 306.3 0.0 0.0 0.0 0.0 306.3 303.0 3.2% 100 4 0 406

8. Εκπαίδευση 122.6 0.0 0.0 0.0 0.0 122.6 86.4 0.9% 37 10 0 133

9. Εξορθολογισμός ΔΕΚΟ 40.7 0.0 0.0 210.8 39.0 290.5 248.7 2.7% 123 97 26 495

Β. Παρεμβάσεις στο σκέλος των Εσόδων 1,173.1 0.0 817.0 0.0 0.0 1,990.1 1,781.7 19.0% 2,024 103 -19 3,890

1. Εξορθολογισμός Φορολογικού Συστήματος 1,173.1 0.0 817.0 0.0 0.0 1,990.1 1,781.7 19.0% 2,024 103 -19 3,890

Σύνολο 5,254.4 221.0 5,187.9 210.8 108.9 10,983.0 9,374.1 4,186 529 155 14,244

2013

2014 2015 2016 2013-2016

Μαρ-13 Ιουν-13 Ιουλ-13 Οκτ-13 Νοε-13 Δεκ-13 2014 2015 2016 2013 -2016

272 30 60 430 625 1169 2347 1141 3441 9515

Προγραμμα Αποκρατικοποιήσεων (εκατ. € )
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