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Προσ τα μζλη τησ Διαρκοφσ Επιτροπήσ Οικονομικϊν Υποθζςεων τησ Βουλήσ 

 

Κυρίες και Κφριοι Βουλευτές, 

 

Κατακζτουμε προσ ςυηιτθςθ ςτθ Διαρκι Επιτροπι Οικονομικϊν Υποκζςεων, το Προ-

ςχζδιο του Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ για το ζτοσ 2015, ςε ζνα περιβάλλον ςτακερο-

ποίθςθσ των δθμόςιων οικονομικϊν τθσ χϊρασ και αποκατάςταςθσ τθσ διεκνοφσ κζςθσ 

και αξιοπιςτίασ τθσ.   

 

Σιμερα οι δθμοςιονομικοί ςτόχοι επιτυγχάνονται για 3θ ςυνεχόμενθ χρονιά, διαρκρω-

τικζσ αλλαγζσ υλοποιοφνται, χρόνιεσ εςωτερικζσ και εξωτερικζσ ανιςορροπίεσ εξαλεί-

φονται, θ ανταγωνιςτικότθτα τθσ οικονομίασ ενιςχφεται, θ ανακεφαλαιοποίθςθ των 

τραπεηϊν ολοκλθρϊνεται, θ επιςτροφι ςτισ αγορζσ ςταδιακά επιτυγχάνεται και επιχει-

ριςεισ αποκτοφν πρόςβαςθ ςε κεφάλαια, με καλφτερουσ όρουσ. Δθμιουργοφνται οι 

προχποκζςεισ για μια μακροχρόνια βιϊςιμθ ανάπτυξθ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ. 

 

Το 2014, η χϊρα εκτιμάται ότι θα επιτφχει υψηλό πρωτογενζσ πλεόναςμα και, μετά 

από ζξι χρόνια βαθιάσ και παρατεταμζνησ φφεςησ, θετικό ρυθμό οικονομικήσ μεγζ-

θυνςησ. Οφείλουμε λοιπόν να μετατρζψουμε το ςυντομότερο δυνατό, τθν παροφςα 

ςτακεροποίθςθ τθσ οικονομίασ ςε δυναμικι και βιϊςιμθ ανάπτυξθ με κοινωνικι ςυνο-

χι. Στθν κατεφκυνςθ αυτι εργαηόμαςτε υιοκετϊντασ και εφαρμόηοντασ ςυγκεκριμζνο 

ςχζδιο οικονομικισ ανάπτυξθσ, που εδράηεται ςτθ ςταδιακι ελάφρυνςθ του φορολογι-

κοφ βάρουσ των πολιτϊν, ςτθ ςυνζχιςθ τθσ υλοποίθςθσ διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςε-

ων, ςτθν περαιτζρω προϊκθςθ του προγράμματοσ αποκρατικοποιιςεων και αξιοποίθ-

ςθσ τθσ περιουςίασ του Δθμοςίου και ςτθν επιτάχυνςθ των δομικϊν αλλαγϊν για τθ 

βελτίωςθ του επιχειρθματικοφ και επενδυτικοφ περιβάλλοντοσ.  

 



Στο Προςχζδιο του Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ του ζτουσ 2015 προβλζπεται πρωτο-

γενζσ πλεόναςμα 2,9% του ΑΕΠ. Συγχρόνωσ, ενςωματϊνεται θ μείωςθ κατά 30% τθσ 

ζκτακτθσ ειςφοράσ αλλθλεγγφθσ, θ διατιρθςθ ςτο 13% του ΦΠΑ ςτθν εςτίαςθ, θ μείω-

ςθ κατά 30% του ΕΦΚ ςτο πετρζλαιο κζρμανςθσ διατθρϊντασ τα διευρυμζνα κριτιρια 

χοριγθςθσ του επιδόματοσ, θ μείωςθ των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν, θ βελτίωςθ του 

πλαιςίου ρυκμίςεων λθξιπρόκεςμων φορολογικϊν και αςφαλιςτικϊν υποχρεϊςεων 

και θ ενίςχυςθ των ειςοδθμάτων των ςτελεχϊν των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμά-

των Αςφαλείασ.     

 

Κυρίες και Κφριοι Βουλευτές, 

 

Η χϊρα ειςζρχεται ςε μια μακρά περίοδο διατθριςιμων ρυκμϊν οικονομικισ μεγζκυν-

ςθσ και πρωτογενϊν πλεοναςμάτων, που κα φζρουν αφξθςθ ςτθν απαςχόλθςθ, μείω-

ςθ ςτθν ανεργία, και βελτίωςθ του βιοτικοφ επιπζδου όλων των πολιτϊν. Αυτό είναι το 

αποτζλεςμα των πρωτόγνωρων κυςιϊν τθσ ελλθνικισ κοινωνίασ, νοικοκυριϊν και επι-

χειριςεων. Θυςίεσ οι οποίεσ δεν πρζπει να πάνε χαμζνεσ. 

 

Με γνϊμονα τθν κριςιμότθτα των ςτιγμϊν και το μζγεκοσ τθσ προςπάκειασ που ζχει 

καταβάλει μζχρι ςιμερα θ ελλθνικι κοινωνία, αλλά και λαμβάνοντασ υπόψθ τόςο το 

ότι βριςκόμαςτε ςε διαδικαςία διαπραγματεφςεων με τουσ εταίρουσ και δανειςτζσ, 

όςο και τθν επιτακτικι ανάγκθ για ςυνεννόθςθ, ςφνεςθ, ςυνεργαςία και ρεαλιςμό ό-

λων των μελϊν του Κοινοβουλίου, προςβλζπουμε ςε μια ειλικρινι και δθμιουργικι ςυ-

ηιτθςθ επί του Προςχεδίου του Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ του ζτουσ 2015. 

 

Ακινα, Οκτϊβριοσ 2014 

 

   Γκίκασ Χαρδοφβελθσ   Χριςτοσ Σταϊκοφρασ 

Υπουργόσ Οικονομικϊν  Αναπλθρωτισ Υπουργόσ Οικονομικϊν  
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΔΞΔΛΙΞΔΙ 
ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ 
 

 

 

1. Γιεθνείρ οικονομικέρ εξελίξειρ 
 

Οη κεζνπξφζεζκεο πξννπηηθέο ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ραξαθηεξίδνληαη ζε-

ηηθέο, παξφηη δηέπνληαη απφ ζεκαληηθέο αβεβαηφηεηεο, θπξίσο ιφγσ ησλ γεσπνιηηηθψλ εληά-

ζεσλ πνπ βξίζθνληαη ζε εμέιημε.  

 

Η παγθφζκηα αλάπηπμε φκσο, ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2014, επηβξαδχλζεθε πεξηζζφηεξν απφ 

φζν αλακελφηαλ ιφγσ ηεζζάξσλ αξλεηηθψλ εμειίμεσλ:  

 

 ηεο πξνζσξηλήο ζπξξίθλσζεο ηεο παξαγσγήο ζηηο ΗΠΑ (θαηά 2,1%) ην πξψην ηξίκελν 

ηνπ 2014 (ήδε ζην δεχηεξν ηξίκελν αλαθνηλψζεθε αχμεζε 4,2%), σο απνηέιεζκα κίαο 

κεγαιχηεξεο ηνπ αλακελφκελνπ δηεχξπλζεο ησλ απνζεκάησλ ζην ηέινο ηνπ 2013 ζε ζπλ-

δπαζκφ κε κείσζε ηεο δήηεζεο θαη ζεκαληηθή ππνρψξεζε ησλ εμαγσγψλ,  

 ηεο κείσζεο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηε Ρσζία,  

 ηεο δπζκελέζηεξεο (απφ ηελ πξνβιεπφκελε) εμέιημεο ηεο εγρψξηαο δήηεζεο ζηελ Κίλα θαη  

 ηεο επηβξάδπλζεο ηεο αλάπηπμεο ζηηο αλαδπφκελεο νηθνλνκίεο ιφγσ ηεο αζζελέζηεξεο (α-

πφ ηελ πξνβιεπφκελε) εμσηεξηθήο δήηεζεο απφ ΗΠΑ θαη Κίλα.  

 

χκθσλα κε ηελ αλαζεσξεκέλε Έθζεζε ηνπ Δηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ (ΔΝΣ, Ινχιηνο 

2014)
1
, ην παγθφζκην ΑΕΠ αλακέλεηαη λα απμεζεί θαηά 3,4% ην 2014, έλαληη ησλ πξνβιέ-

ςεσλ Απξηιίνπ 2014 γηα αχμεζε θαηά 3,7%, ελψ ην 2015 πξνβιέπεηαη αχμεζε θαηά 4,0% 

(Πίλαθαο 1.1). Η αλάπηπμε ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο επεξεάδεηαη ζεηηθά απφ ηε ζπλερηδφ-

κελε νκαινπνίεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ, ηε βειηίσζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ 

αληζνξξνπηψλ θαζψο θαη απφ ηελ πξφνδν πνπ ζεκεηψλεηαη ζηηο δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο 

ζε πνιιέο ρψξεο. Ωζηφζν, νη εθηηκήζεηο γηα ηελ πνξεία ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ηφ-

ζν ζηε Ρσζία φζν θαη ζηηο αλαπηπζζφκελεο θαη αλαδπφκελεο νηθνλνκίεο, έρνπλ αλαζεσξεζεί 

πξνο ην δπζκελέζηεξν (κείσζε θαηά -1,1% θαη -0,2% αληίζηνηρα γηα ην 2014).  

 

Παξάιιεια, ν φγθνο ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ (αγαζά θαη ππεξεζίεο) πξνβιέπεηαη λα απμε-

ζεί θαηά 4,0% ην 2014, έλαληη πξνβιέςεσλ Απξηιίνπ 2014 γηα αχμεζε θαηά 4,3%, ελψ ην 

2015 πξνβιέπεηαη αχμεζε θαηά 5,3% (Πίλαθαο 1.1), εμέιημε ε νπνία νθείιεηαη ηφζν ζηελ 

αλάθακςε ησλ ηνκέσλ ησλ εκπνξεχζηκσλ αγαζψλ φζν θαη ζηελ αχμεζε ησλ εηζαγσγψλ απφ 

ηηο πξνεγκέλεο νηθνλνκίεο.  

 

Ο παγθφζκηνο πιεζσξηζκφο επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ ηηο δηεζλείο ηηκέο ησλ εκπνξεπκάησλ 

θαη εηδηθφηεξα απφ ηηο ηηκέο ζηελ ελέξγεηα. Η κέζε ηηκή ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ Brent (ηεο θπ-

ξηφηεξεο ακεξηθαληθήο πνηθηιίαο πνπ απνηειεί ηηκή αλαθνξάο γηα ηε δηακφξθσζε ησλ ηηκψλ) 

δηακνξθψζεθε ζηα 105 δνιάξηα ην βαξέιη ζηηο 6 Απγνχζηνπ 2014, ηηκή ε νπνία είλαη πεξί-

πνπ 4% ρακειφηεξε απφ ηελ αληίζηνηρε πεξπζηλή. Η κείσζε απηή αληηθαηνπηξίδεη κελ ηηο 

πεξηνξηζκέλεο αλεζπρίεο ησλ αγνξψλ γηα ηηο πνιηηηθέο εμειίμεηο ζηελ Οπθξαλία θαη ζην Ιξάθ, 

σζηφζν θίλδπλνη θαη αβεβαηφηεηεο γηα ηηο γεσπνιηηηθέο εμειίμεηο εμαθνινπζνχλ λα πθίζηα-

ληαη. Γηα ην 2014 πξνβιέπεηαη κέζε ηηκή ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ ζηα 104,14 δνιάξηα ην βαξέ-

                                                 
1
 IMF, World Economic Outlook, Update, July 2014 
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ιη θαη 99,62 δνιάξηα ην βαξέιη γηα ην 2015. χκθσλα κε ην ΔΝΣ, ν πιεζσξηζκφο πξν-

βιέπεηαη ζην 1,6% θαη 1,7% γηα ην 2014 θαη ην 2015 αληίζηνηρα ζηηο πξνεγκέλεο νηθνλνκίεο 

θαη ζην 5,4% θαη 5,3% αληίζηνηρα γηα ηηο αλαδπφκελεο θαη αλαπηπζζφκελεο νηθνλνκίεο. 
 

Γηα ηελ Επξσδψλε, ην ΔΝΣ πξνβιέπεη επηζηξνθή ζε ζεηηθνχο ξπζκνχο αλάπηπμεο, θαηά 

1,1% ην 2014 θαη 1,5% ην 2015 (1,2% θαη 1,7% νη αληίζηνηρεο πξνβιέςεηο ηεο Επηηξνπήο)
2
, 

έλαληη αξλεηηθψλ ξπζκψλ ην 2012 θαη 2013. χκθσλα κε ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο είλαη πηζα-

λή πεξαηηέξσ αλαζεψξεζε ησλ πξνβιέςεσλ κε ηε δεκνζίεπζε ησλ θζηλνπσξηλψλ πξνβιέ-

ςεσλ ηεο Επξσπατθήο Επηηξνπήο (ΕΕ). Παξφια απηά ε αλάπηπμε παξακέλεη αληζνβαξήο κε-

ηαμχ ησλ θξαηψλ-κειψλ, αληηθαηνπηξίδνληαο ην ρξεκαηνπηζησηηθφ θαηαθεξκαηηζκφ ηεο Έ-

λσζεο, ηε δηαθνξεηηθή δεκνζηνλνκηθή θαηάζηαζε, ηελ πςειή αλεξγία ζε νξηζκέλεο ρψξεο 

θαη ηελ αληζνξξνπία ζηα ηζνδχγηα πιεξσκψλ. 
 

Η ραιάξσζε ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ζε ζπλέρεηα ησλ αλαθνηλψζεσλ ηεο ΕΚΣ αλακέλε-

ηαη ππνζηεξηθηηθή ησλ δεκνζηνλνκηθψλ εμειίμεσλ, αλαζρεηηθή ησλ απνπιεζσξηζηηθψλ πηέ-

ζεσλ θαη εληζρπηηθή ηεο αλάγθεο γηα ζηαζεξνπνίεζε ησλ νηθνλνκηψλ. Σν δεηνχκελν γηα ηε 

κεζνπξφζεζκε ζηήξημε ηεο αλάπηπμεο παξακέλεη ε πινπνίεζε νηθνλνκηθψλ θαη δηαξζξσηη-

θψλ πνιηηηθψλ πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηε βησζηκφηεηα ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ. Παξάιιε-

ια, πεξαηηέξσ επηηάρπλζε ησλ ζεζκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα εθηηκάηαη 

φηη ζα εληζρχζεη ηε ρξεκαηνπηζησηηθή ζηαζεξφηεηα ζηελ Επξσδψλε. 
 

Η βειηίσζε πνπ ζεκεηψλνπλ νη δείθηεο νηθνλνκηθνχ θιίκαηνο εληζρχεη ηελ εθηίκεζε φηη ζα 

επλνεζεί ε αχμεζε ησλ επελδχζεσλ, ηδηαίηεξα νη επελδχζεηο γηα εμνπιηζκφ, αλ θαη ζε πνιιέο 

ρψξεο ε πξννπηηθή απηή επηζθηάδεηαη απφ ην πςειφ ηδησηηθφ ρξένο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ην 

κεγάιν αξηζκφ κε εμππεξεηνχκελσλ επηρεηξεκαηηθψλ δαλείσλ. 
 

Η ζεκαληηθή δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή ζηελ Επξσδψλε ηεο πεξηφδνπ 2011-2013 νδεγεί 

ζηελ εθηίκεζε φηη ην έιιεηκκα σο πνζνζηφ ηνπ ΑΕΠ ζα δηακνξθσζεί πεξίπνπ ζην 2,5% ην 

2014, ελψ ην ρξένο σο πνζνζηφ ηνπ ΑΕΠ πξνβιέπεηαη λα δηακνξθσζεί ζην 96,0%. 
 

Οη θίλδπλνη θαη νη αβεβαηφηεηεο παξακέλνπλ πςεινί γηα ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία, ηφζν ζε 

επίπεδν γεσπνιηηηθφ, δεδνκέλεο ηεο ζπλερηδφκελεο θξίζεο ζηελ Οπθξαλία θαη ησλ πξφζθα-

ησλ εμειίμεσλ ζηε Μέζε Αλαηνιή, φζν θαη ζην ρξεκαηννηθνλνκηθφ ηνκέα, εηδηθφηεξα αλ ηα 

καθξνρξφληα επηηφθηα ησλ ΗΠΑ απμεζνχλ πεξηζζφηεξν απ’ φηη αλακέλνληαη ή νδεγεζεί ε 

Επξσδψλε ζε απηνηξνθνδνηνχκελε κείσζε ησλ ηηκψλ σο απνηέιεζκα ησλ ζπλζεθψλ ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο θαη ζηηο ηηκέο ησλ εκπνξεπκάησλ.  
 

Πίνακαρ 1.1: Βαζικά μεγέθη ηηρ παγκόζμιαρ οικονομίαρ 
(% εηήζιερ μεηαβολέρ, ζηαθεπέρ ηιμέρ) 

 2012 2013 2014* 2015* 

Παγθόζκην ΑΕΠ 3,5 3,2 3,4 4,0 
ΑΕΠ Επξσδώλεο -0,7 -0,4 1,1 1,5 
ΑΕΠ ΗΠΑ 2,8 1,9 1,7 3,0 
Όγθνο παγθόζκηνπ εκπνξίνπ (αγαζά θαη ππεξεζίεο) 2,8 3,1 4,0 5,3 
Πιεζσξηζκόο      
α. Πξνεγκέλεο νηθνλνκίεο  2,0 1,4 1,6 1,7 
β. Αλαδπόκελεο θαη αλαπηπζζόκελεο νηθνλνκίεο 6,1 5,9 5,4 5,3 
Σηκή πεηξειαίνπ (δνιάξηα ΗΠΑ) 105,01 104,07 104,14 99,62 

Πεγή: IMF, World Economic Outlook, Update, Ινύιηνο 2014 
* Πξνβιέςεηο 

                                                 
2
 European Economic Forecast, Spring 2014 
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2. Οι οικονομικέρ εξελίξειρ ζηην Δλλάδα 
 

2.1 Γενική επιζκόπηζη ηηρ Δλληνικήρ οικονομίαρ 
 
Σν 2013 θαηαγξάθεηαη σο έηνο πνπ επηηεχρζεθε ζεκαληηθή βειηίσζε καθξννηθνλνκηθψλ α-

ληζνξξνπηψλ πνπ ραξαθηήξηδαλ ηελ Ειιεληθή νηθνλνκία γηα δεθαεηίεο.  

 

Η πξψηε ζεκαληηθή βειηίσζε αθνξά ηε δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή, κε ηελ επίηεπμε πξσ-

ηνγελνχο πιενλάζκαηνο ην 2013 γηα πξψηε θνξά κεηά ην 2002, έλα έηνο λσξίηεξα ησλ πξν-

βιέςεσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνζαξκνγήο. Η δεχηεξε ζεκαληηθή βειηίσζε αθνξά ηε δηφξ-

ζσζε ηεο αληζνξξνπίαο ζηηο εμσηεξηθέο ζπλαιιαγέο ηεο ρψξαο, κε ηελ επίηεπμε πιενλάζκα-

ηνο ζην ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ην 2013, γηα πξψηε θνξά ζηε κεηαπνιεκηθή πεξίν-

δν. Σέινο, ηξίηε ζεκαληηθή επίδνζε είλαη ε αλάθηεζε δηεζλνχο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο Ει-

ιεληθήο νηθνλνκίαο έλαληη ησλ εκπνξηθψλ ηεο εηαίξσλ, έπεηηα απφ πεξηζζφηεξν απφ δχν δε-

θαεηίεο ζπλερνχο απψιεηαο. χκθσλα κε ηελ ηειεπηαία Παγθφζκηα Έθζεζε Αληαγσληζηηθφ-

ηεηαο πνπ δεκνζηνπνίεζε ην Παγθφζκην Οηθνλνκηθφ Φφξνπκ (WEF), ε Ειιάδα αλέβεθε 

ζηελ 81ε ζέζε θέηνο -κεηαμχ 144 ρσξψλ- απφ ηελ 91ε πέξπζη. χκθσλα κε ην δείθηε πξαγ-

καηηθήο ζηαζκηζκέλεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο κε βάζε ην θφζηνο εξγαζίαο αλά κνλάδα 

πξντφληνο ηεο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο, ε ζσξεπηηθή απψιεηα αληαγσληζηηθφηεηαο έλαληη ησλ 

θπξηνηέξσλ εκπνξηθψλ εηαίξσλ ηεο Ειιάδνο, απφ 31,9% πνπ είρε θζάζεη ηελ πεξίνδν 2000-

2009, ζηε ζπλέρεηα πεξηνξίζηεθε θαη ην 2013 εμαιείθζεθε, παξνπζηάδνληαο βειηίσζε 7,5 

εθαηνζηηαίσλ κνλάδσλ. Γηα ην 2014 ε δηεζλήο αληαγσληζηηθφηεηα σο πξνο ην θφζηνο εξγα-

ζίαο πξνβιέπεηαη φηη ζα βειηησζεί πεξαηηέξσ, θαηά 2,0% έλαληη ησλ Επξσπατθψλ θξαηψλ-

κειψλ θαη θαηά 3,1% έλαληη ηεο Επξσδψλεο.  

 

Επηπιένλ, πέξα απφ ηελ εμάιεηςε ησλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ καθξννηθνλνκηθψλ αλη-

ζνξξνπηψλ ηεο Ειιεληθήο νηθνλνκίαο, ηα ηειεπηαία ρξφληα πινπνηήζεθε πιήζνο δηαξζξσηη-

θψλ αιιαγψλ, ηδηαίηεξα ζηηο αγνξέο εξγαζίαο θαη πξντφλησλ, θαζψο θαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ 

θξάηνπο.  

 

Οη εμειίμεηο απηέο εληζρχνπλ ηηο εθηηκήζεηο γηα ζηαδηαθή επάλνδν ηεο νηθνλνκίαο ζε αλαπηπ-

μηαθή ηξνρηά εληφο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο. Σν 2014 εθηηκάηαη νξηαθή αλάθακςε ηεο Ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο θαηά 0,6%, έπεηηα απφ έμη ζπλερή έηε χθεζεο, πνπ βαζίδεηαη:  

 

 ζηηο ελδείμεηο ζηαζεξνπνίεζεο ηεο ηδησηηθήο θαηαλαισηηθήο δαπάλεο, θαζψο ε κείσζε 

ησλ ηηκψλ εληζρχεη νξηαθά ηα πξαγκαηηθά εηζνδήκαηα,  

 ζηε ζεηηθή ζπκβνιή ηνπ εμσηεξηθνχ ηζνδπγίνπ, θπξίσο ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ ηαμηδησηη-

θψλ εηζπξάμεσλ θαη ηελ αλάθηεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο,  

 ζηελ πξννπηηθή αληηζηξνθήο ηεο πησηηθήο ηάζεο πνπ παξνπζηάδεη ε βηνκεραληθή παξα-

γσγή, φπσο επηβεβαηψλεη ν δείθηεο επηρεηξεκαηηθψλ πξνζδνθηψλ ζηε βηνκεραλία θαη  

 ζηελ πξννπηηθή αλάθακςεο ησλ επελδχζεσλ, φπσο δείρλεη ε βειηίσζε ηνπ θιίκαηνο εκπη-

ζηνζχλεο ζηελ Ειιεληθή νηθνλνκία, ε νπνία απνηππψλεηαη ζηελ παξαηεξνχκελε αχμεζε 

ησλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ ζηε ρψξα (935,8 εθαη. επξψ ζην πξψην εμάκελν ηνπ 2014 

έλαληη 256,3 εθαη. επξψ ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ηνπ 2013). 

 

Οη ζεηηθέο εθηηκήζεηο γηα ηελ νηθνλνκία ζηεξίδνληαη επηπιένλ πρώτον, ζηελ επηηπρή εθηέιε-

ζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ην 2014 κε επίηεπμε πςεινχ πξσηνγελνχο πιενλάζκαηνο, πνπ απν-

ηειεί ηζρπξή έλδεημε φηη ε δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή είλαη δηαηεξήζηκε, θαη δεύτερον ζηελ 

επάξθεηα ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ πφξσλ γηα λα ζηεξηρζεί ε αλάθακςε ησλ επελδχζεσλ. Η ε-

πάξθεηα ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ πφξσλ δηαζθαιίδεηαη απφ ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε θαη ηελ α-
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λαδηάηαμε ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο λα αληηζηξαθεί ε 

αξλεηηθή πηζησηηθή επέθηαζε ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (4,9% ζην επηάκελν ηνπ 2014) θαη λα ε-

ληζρπζεί κεζνπξφζεζκα ε ρνξήγεζε λέσλ πηζηψζεσλ ζηελ νηθνλνκία. Η απνθαηάζηαζε ηεο 

εκπηζηνζχλεο ζηελ Ειιεληθή νηθνλνκία εληζρχεη θαη ηελ πξννπηηθή ησλ επηρεηξήζεσλ λα α-

πνθηήζνπλ πξφζβαζε ζε ελαιιαθηηθέο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο, φπσο ε έθδνζε εηαηξηθψλ ν-

κνιφγσλ, ελψ ηέινο έρεη βειηησζεί ζεκαληηθά ε απνξξφθεζε θαη ε αμηνπνίεζε ησλ θνηλνηη-

θψλ πφξσλ. 

 

ηνλ αληίπνδα ησλ ζεηηθψλ εμειίμεσλ θαη εθηηκήζεσλ, ην πςειφ επίπεδν ηεο αλεξγίαο φπσο 

θαη ε δηάξζξσζε απηήο, κε πςειά πνζνζηά λέσλ θαη καθξνρξφληα αλέξγσλ, θαζψο θαη ην 

πςειφ επίπεδν θηψρεηαο θαη ε δηεχξπλζε ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ, έρνπλ ηεξάζηην θνη-

λσληθφ θφζηνο. Αληηδξψληαο κε θάπνην βαζκφ πζηέξεζεο ζηελ πνξεία ηεο νηθνλνκηθήο δξα-

ζηεξηφηεηαο, ε αλεξγία αλακέλεηαη λα αξρίζεη ζηαδηαθά λα κεηψλεηαη απφ ην 2014.  

 
Νέα οικονομική διακςβέπνηζη ζηην Εςπωπαϊκή Ένωζη και οικονομική ανάπηςξη 

 

χκθσλα κε ηε λέα νηθνλνκηθή δηαθπβέξλεζε ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο (ΕΕ), φιεο νη νηθν-

λνκίεο ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο ΕΕ, ππφθεηληαη πιένλ ζε εληζρπκέλε επνπηεία θαη ππνρξεψ-

ζεηο, νη νπνίεο απνξξένπλ απφ ηελ πηνζέηεζε ηνπ Επξσπατθνχ Εμακήλνπ, θαζψο θαη ηνπο 

θαλνληζκνχο (six-pack θαη two-pack) γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ πκθψλνπ ηαζεξφηεηαο θαη Α-

λάπηπμεο θαη ην Δεκνζηνλνκηθφ χκθσλν (fiscal pact) πνπ ηέζεθε ζε ηζρχ ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 

2013. Σν λέν ζχζηεκα δηαθπβέξλεζεο, πέξα απφ ηηο δεκνζηνλνκηθέο ζηνρεχζεηο, πεξηιακβά-

λεη πιένλ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ησλ γεληθφηεξσλ καθξννηθνλνκηθψλ αληζνξξνπηψλ. Κάζε 

θξάηνο-κέινο αμηνινγείηαη κε βάζε έλαλ θαηάινγν δεηθηψλ (scoreboard) γηα ηελ εμέιημε ησλ 

αγνξψλ, ησλ πηζηψζεσλ πξνο ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ηεο αλεξγίαο, ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ 

ζπλαιιαγψλ, ηνπ θφζηνπο, ησλ ηηκψλ θ.ιπ.  

 

Σν λέν πιαίζην δεκνζηνλνκηθήο πεηζαξρίαο θαζνξίδεη ηηο ππνρξεψζεηο θάζε θξάηνπο-κέινπο, 

νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ: 

 

 ηελ ηήξεζε ηνπ θαλφλα ηνπ ηζνζθειηζκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ (ρξπζφο θαλφλαο), 

 ηε δηακφξθσζε κεζνπξφζεζκσλ ζηφρσλ (Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Δεκνζηνλνκηθήο 

ηξαηεγηθήο), 

 ηελ εθαξκνγή πνιηηηθψλ πνπ νδεγνχλ ζε δηαηεξήζηκα απνηειέζκαηα (κεηαξξπζκίζεηο), 

 ηελ πξφβιεςε γηα κεραληζκφ απηφκαηεο δηφξζσζεο ηπρφλ απνθιίζεσλ απφ ηνπο δεκνζη-

νλνκηθνχο ζηφρνπο, 

 ηελ πξνιεπηηθή επνπηεία ηνπ εζληθνχ πξνυπνινγηζκνχ (δηαδηθαζία «επξσπατθνχ εμακή-

λνπ»), 

 ηνλ έιεγρν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ησλ καθξννηθνλνκηθψλ πξνβιέςεσλ απφ αλεμάξηε-

ηεο εζληθέο αξρέο (Δεκνζηνλνκηθφ πκβνχιην), 

 ηελ ππαγσγή ζε θαζεζηψο «εληζρπκέλεο επνπηείαο» θαη ηε ζχλαςε κλεκνλίνπ ζπλελλφ-

εζεο φηαλ πξνζθεχγεη ζηε ρξεκαηνδνηηθή ζηήξημε ηνπ Επξσπατθνχ Μεραληζκνχ ηήξη-

μεο (ΕΜ). 

 
 Σσέδιο οικονομικήρ ανάπηςξηρ 

 

Ο θεληξηθφο άμνλαο ηεο λέαο αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο είλαη ε ελίζρπζε ηεο εμσζηξέθεηαο ηεο 

Ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ε δηακφξθσζε ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ πξνζέιθπζε μέλσλ ε-

πελδχζεσλ. Σν πξνεγνχκελν ππφδεηγκα αλάπηπμεο, ην νπνίν είρε βαζηζηεί θπξίσο ζηελ ηδησ-

ηηθή θαη δεκφζηα θαηαλάισζε, δελ είλαη πιένλ βηψζηκν, θαζψο δελ κπνξεί λα ρξεκαηνδνηε-
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ζεί ζην λέν πιαίζην νηθνλνκηθήο δηαθπβέξλεζεο ησλ δεκνζηνλνκηθά ηζνζθειηζκέλσλ πξνυ-

πνινγηζκψλ θαη ηεο απνθπγήο εμσηεξηθψλ αληζνξξνπηψλ. 

 

Η ζηξνθή ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε πξνυπνζέηεη ηε ζπλέρηζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξ-

κνγήο θαη ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ. Οη δηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζα βνεζή-

ζνπλ ηε κεηάβαζε ηεο νηθνλνκίαο ζε έλα λέν αλαπηπμηαθφ πξφηππν πνπ ζα ζηεξίδεηαη ζηελ 

παξαγσγή δηεζλψο εκπνξεχζηκσλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, αληί γηα ηελ παξαγσγή κε δηεζλψο 

εκπνξεχζηκσλ πξντφλησλ θαη ζηελ απνηακίεπζε θαη ηελ επέλδπζε αληί ζηελ θαηαλάισζε.  

 

Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ είλαη απαξαίηεηε:  

 

 πξψηνλ, ε εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ αγνξψλ πξντφλησλ, εξγαζίαο θαη θεθαιαίσλ,  

 δεχηεξνλ, ε δεκηνπξγία ελφο επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο κε ρακειφ γξαθεηνθξαηηθφ 

θφζηνο θαη απνηειεζκαηηθφ δεκφζην ηνκέα θαη  

 ηξίηνλ, ε ελίζρπζε ησλ ζεζκψλ πνπ δηέπνπλ ηελ πξνζηαζία ησλ επελδπηψλ, ψζηε λα εί-

λαη εθηθηή ε πξνζέιθπζε μέλσλ επελδχζεσλ. 

 

ηελ θαηεχζπλζε απηή θαηαξηίδεηαη Εζληθφ ρέδην Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο, ην νπνίν απνηε-

ιεί αλαγθαία ζπλζήθε γηα ηελ επεκεξία ηεο ρψξαο θαη ηε καθξννηθνλνκηθή βησζηκφηεηα ε-

ληφο ηεο δψλεο ηνπ επξψ. 

 

Οη βάζεηο γηα ηνλ παξαγσγηθφ κεηαζρεκαηηζκφ έρνπλ ήδε αξρίζεη λα δηακνξθψλνληαη θαηά 

ηελ πεξίνδν 2010-2013, θαζψο νη εμαγσγηθνί ηνκείο αχμεζαλ ή ζπγθξάηεζαλ πνιχ θαιχηεξα 

ην πξντφλ ηνπο απφ ηνπο ηνκείο νη νπνίνη εμαξηψληαη απνθιεηζηηθά απφ ηελ εζσηεξηθή δήηε-

ζε. πγθεθξηκέλα, νη εμαγσγέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ σο πνζνζηφ ηνπ ΑΕΠ (ζε εζληθνινγη-

ζηηθή βάζε) δηακνξθψζεθαλ ζην 29,1% ην 2013, φηαλ ν κέζνο φξνο ηεο πεξηφδνπ 2001-2008 

ήηαλ 22,7%.  

 

Γηα λα δηαηεξεζεί φκσο ε αχμεζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ησλ εμαγσγηθψλ ηνκέσλ θαη λα 

απμεζεί ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ αλάπηπμε, ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζζνχλ πξνβιήκαηα φπσο:  

 

 ην πςειφ ελεξγεηαθφ θφζηνο, ην νπνίν επηβαξχλεη ην θφζηνο παξαγσγήο,  

 ηα κε εμππεξεηνχκελα δάλεηα, ηα νπνία εκπνδίδνπλ ηελ παξνρή ξεπζηφηεηαο ζε πγηείο 

επηρεηξήζεηο, 

 ηα πςειά επηηφθηα δαλεηζκνχ, ηα νπνία δπζρεξαίλνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθή επέθηαζε, θαη  

 ε επηθέληξσζε ησλ εμαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ ζε κηθξφ θάζκα αγαζψλ, ηα νπνία ζπλή-

ζσο αθνξνχλ πξντφληα ρακειήο θαη κεζαίαο ηερλνινγίαο. 

 

εκαληηθφ ξφιν γηα ηελ αλάπηπμε αιιά θαη γηα ηελ αχμεζε ησλ εμαγσγψλ δηαδξακαηίδνπλ νη 

επελδχζεηο (δεκφζηεο θαη ηδησηηθέο), νη νπνίεο κεηψλνληαλ ηα ηειεπηαία πέληε ρξφληα, θαηά 

12,8% κφλν ην 2013. Κξίζηκα ηκήκαηα ησλ επελδχζεσλ, φπσο νη επελδχζεηο ζε κεραλνινγη-

θφ εμνπιηζκφ, ηα νπνία ελζσκαηψλνπλ θαη ηελ πςειφηεξε ηερλνινγία, παξνπζηάδνπλ ζηαζε-

ξνπνηεηηθή ηάζε, αιιά δελ έρνπλ αθφκα αλαθάκςεη πιήξσο. Η κεγαιχηεξε κείσζε έρεη ζε-

κεησζεί ζηνλ αθαζάξηζην ζρεκαηηζκφ θεθαιαίνπ ζηηο θαηνηθίεο, ν νπνίνο δηακνξθψζεθε ζην 

2,2% ηνπ ΑΕΠ ην 2013, απφ 12,5% ηνπ ΑΕΠ ην 2007 πνπ ήηαλ έηνο αηρκήο. Εάλ εθηηκεζεί 

φηη νη επελδχζεηο κπνξνχλ λα επηζηξέςνπλ ζηελ πξν θξίζεο καθξνρξφληα ηάζε, ηφηε νη πξν-

νπηηθέο γηα βηψζηκε αλάπηπμε εληζρχνληαη ζεκαληηθά. πλεπψο, ε ζηήξημε ησλ επελδχζεσλ 

θαη ησλ εμαγσγψλ πξέπεη λα είλαη ε βαζηθή πξνηεξαηφηεηα ηεο λέαο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο. 
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Αξθεηέο απφ ηηο άκεζεο πνιηηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη ζηνρεχνπλ ζηελ άλνδν ησλ εμαγσγψλ 

θαη ηελ αχμεζε ηεο εμσζηξέθεηαο ηεο νηθνλνκίαο, φπσο ε πξνβνιή ειιεληθψλ πξντφλησλ ζην 

εμσηεξηθφ ή ε ςεθηνπνίεζε ησλ ηεισλεηαθψλ δηαδηθαζηψλ. Αιιά πινπνηνχληαη θαη πνιηηηθέο 

ή παξεκβάζεηο νη νπνίεο σθεινχλ ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα, εληζρχ-

νπλ έκκεζα ηηο εμαγσγέο θαη ηελ παξαγσγή πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πςειφηεξεο πξνζηηζέ-

κελεο αμίαο. 

 

Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαη δηαξζξσηηθέο πνιηηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη ή πξν-

γξακκαηίδνληαη έρνπλ ζηφρν ηελ ηφλσζε θαη ηελ πξνζέιθπζε ησλ επελδχζεσλ. Οη πνιηηηθέο 

απηέο αθνξνχλ:  

 

 ηε βειηίσζε ηνπ επελδπηηθνχ θιίκαηνο,  

 ηελ εμάιεηςε ησλ εκπνδίσλ εηζφδνπ ζε δηάθνξνπο θιάδνπο,  

 ηελ απινπνίεζε ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο θαη ηε ζηαδηαθή κείσζε ησλ θνξνινγηθψλ 

ζπληειεζηψλ,  

 ηελ αχμεζε ηεο επειημίαο κε αζθάιεηα ζηελ αγνξά εξγαζίαο,  

 ηελ επηηάρπλζε ζηελ απνλνκή ηεο δηθαηνζχλεο,  

 ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο πνπ επηθέξεη ε γξαθεηνθξαηία θαη ε δηαθζνξά ζηελ επηρεηξεκα-

ηηθφηεηα θαη 

 ηελ ελζάξξπλζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο ζπζζψξεπζεο γλψζεο.  

 

Παξάιιεια, πξνσζνχληαη πνιηηηθέο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο, ε νπνία είλαη 

βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε νπνηαζδήπνηε κεηαξξχζκηζεο, κε θχξην κέιεκα 

ηελ πξνζηαζία φζσλ πιεγνχλ απφ ην δηαηνκεαθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο νηθνλνκίαο. 

 

Η αλαπηπμηαθή πνιηηηθή πξέπεη λα ζηεξίδεη εμαγσγηθνχο θιάδνπο ζηνπο νπνίνπο ε ρψξα δηα-

ζέηεη ηζρπξά ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα. Ελδεηθηηθά, ηέηνηνη ηνκείο είλαη ν ηνπξηζκφο, νη 

θαιιηέξγεηεο αγξνηηθψλ πξντφλησλ πςειήο πνηφηεηαο, ε ελέξγεηα, ε δηαρείξηζε θαη εθνδηα-

ζκφο εκπνξεπκάησλ (logistics), ε λαπηηιία, ηα θαξκαθεπηηθά πξντφληα, νη βηνκεραλίεο κε-

ηάιισλ θαη δνκηθψλ πιηθψλ, νη επηρεηξεκαηηθέο ππεξεζίεο θαη ε έξεπλα.  

 

Καζψο ην ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ηεο ρψξαο, ιφγσ επηπέδνπ αλάπηπμεο, δελ κπνξεί λα επη-

θεληξψλεηαη ζε θιάδνπο νη νπνίνη βαζίδνληαη ζην θζελφ εξγαηηθφ θφζηνο, ε επηδησθφκελε 

αχμεζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζα πξέπεη λα επηηεπρζεί κέζσ 

ηεο ελζσκάησζεο κεγαιχηεξνπ ηερλνινγηθνχ πεξηερνκέλνπ, θαηλνηνκίαο θαη γλψζεο. 

 

εκαληηθή αηκνκεραλή πξνζέιθπζεο παξαγσγηθψλ επελδχζεσλ απνηειεί ην πξφγξακκα ηδη-

σηηθνπνηήζεσλ. Οη ηδησηηθνπνηήζεηο πξνθαινχλ επελδχζεηο γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ απν-

θηψκελσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ.  

 

Η εηζξνή άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ, δείρλεη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ επελδπηψλ ηνπ εμσηεξη-

θνχ θαη ε παξνπζία μέλσλ ζηξαηεγηθψλ επελδπηψλ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη επελδπηηθέο επ-

θαηξίεο θαη γηα ειιεληθέο επηρεηξήζεηο, θαζψο ζα δεκηνπξγήζεη δηεζλή δήηεζε γηα ειιεληθά 

πξντφληα θαη ππεξεζίεο θαη ζα πξνθαιέζεη δηαρχζεηο ηερλνινγίαο ζηηο εγρψξηεο νηθνλνκηθέο 

κνλάδεο.  

 

Η απειεπζέξσζε ηνπ αλαπηπμηαθνχ δπλακηθνχ ηεο Ειιεληθήο νηθνλνκίαο είλαη, κε ηε ζεηξά 

ηεο, πξνυπφζεζε γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ πςεινχ θεθαιαίνπ γλψζεο πνπ δηαζέηεη ε Ειιάδα 

θαη ην νπνίν ζήκεξα δηαξξέεη ζην εμσηεξηθφ ιφγσ ηεο έιιεηςεο νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηή-

ησλ κε έληαζε γλψζεο.  
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2.2 Οι εξελίξειρ ηο 2014 
 
Η οικονομική δπαζηηπιόηηηα  

 

Σν 2014 εθηηκάηαη φηη ε Ειιεληθή νηθνλνκία ζα εηζέιζεη ζε ηξνρηά ζεηηθψλ ξπζκψλ κεγέ-

ζπλζεο. Ήδε, απφ ηηο αξρέο ηνπ 2014, παξαηεξείηαη ζηαδηαθή βειηίσζε, ηφζν ησλ δεηθηψλ 

νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο, φζν θαη ησλ βαζηθψλ καθξννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ. Απηφ απνηππψλε-

ηαη ζε πνιινχο απφ ηνπο δείθηεο πνπ αθνξνχλ ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα (ζε κεληαία ή 

ηξηκεληαία βάζε). Απφ ηελ αξρή ηνπ έηνπο, νη δείθηεο νηθνλνκηθνχ θιίκαηνο θαη νη δείθηεο 

πξν-ζδνθηψλ εκθαλίδνπλ κεγάιε βειηίσζε, ηεθκεξηψλνληαο ηε κεηαζηξνθή ηνπ θιίκαηνο 

αλαζθάιεηαο πνπ επηθξαηνχζε ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν. πγθεθξηκέλα, ν δείθηεο νηθνλνκη-

θνχ θιίκαηνο βειηηψλεηαη ζπλερψο, θαηαγξάθνληαο ηηο πςειφηεξεο ηηκέο ηνπ ηα ηειεπηαία 

πέληε ρξφληα (80,0 ην 2012, 91,4 ην 2013 θαη 101,9 ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2014).  

 

Απφ ηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο ηεο νηθνλνκίαο, ελζαξξπληηθέο ελδείμεηο γηα ηε ζηαζεξνπνίεζε 

ηνπ ξπζκνχ κεηαβνιήο ηεο θαηαλάισζεο θαη ηελ πξννπηηθή αχμεζήο ηεο, είλαη ε ζηαδηαθή 

βειηίσζε ηεο θαηαλαισηηθήο εκπηζηνζχλεο θαη ε αχμεζε ηνπ φγθνπ ιηαληθψλ πσιήζεσλ. Ο 

Δείθηεο Όγθνπ Ληαληθψλ Πσιήζεσλ, ηνλ Ινχλην ηνπ 2014 παξνπζίαζε αχμεζε θαηά 3,8%, ζε 

ζχγθξηζε κε ηνλ αληίζηνηρν δείθηε ηνπ Ινπλίνπ 2013. Γηα ην δηάζηεκα Ιαλνπαξίνπ-Ινπλίνπ 

2014, o δείθηεο παξνπζίαζε αχμεζε θαηά 1,1%, έλαληη κείσζεο 10,3% πνπ ζεκεηψζεθε θαηά 

ηελ αληίζηνηρε ζχγθξηζε ηνπ 2013 κε ην 2012. Εηδηθφηεξα, o Δείθηεο Όγθνπ Ληαληθψλ Πσ-

ιήζεσλ, εθηφο θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ, ηνλ Ινχλην ηνπ 2014 παξνπζίαζε αχμεζε θαηά 

2,2%, ζε ζχγθξηζε κε ηνλ αληίζηνηρν δείθηε ηνπ Ινπλίνπ 2013. Γηα ην δηάζηεκα Ιαλνπαξίνπ-

Ινπλίνπ 2014 o δείθηεο παξνπζίαζε κείσζε θαηά 1,2%, έλαληη κείσζεο 10,4% πνπ ζεκεηψ-

ζεθε θαηά ηελ αληίζηνηρε ζχγθξηζε ηνπ 2013 κε ην 2012. Ο Γεληθφο Δείθηεο Κχθινπ Εξγα-

ζηψλ ζην Ληαληθφ Εκπφξην, ηνλ Ινχλην ηνπ 2014 παξνπζίαζε αχμεζε θαηά 0,4%, ζε ζχγθξηζε 

κε ηνλ αληίζηνηρν δείθηε ηνπ Ινπλίνπ 2013. Γηα ην δηάζηεκα Ιαλνπαξίνπ-Ινπλίνπ 2014 o Δεί-

θηεο παξνπζίαζε κείσζε θαηά 2,1%, έλαληη κείσζεο 10,3% πνπ ζεκεηψζεθε θαηά ηελ αληί-

ζηνηρε ζχγθξηζε ηνπ 2013 κε ην 2012. 

 

Απφ ηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο ηεο νηθνλνκίαο, ε βηνκεραληθή παξαγσγή ζεκείσζε κείσζε 

ζην 1ν εμάκελν θαηά 3,2%, έλαληη κείσζεο 1,2% ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2013, ελψ ε κε-

ηαπνίεζε ζεκείσζε κείσζε 0,9% έλαληη αχμεζεο 1,4% ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2013. Ο 

Ειιεληθφο Δείθηεο Μεηαπνίεζεο PMI (Δείθηεο Τπεπζχλσλ Πξνκεζεηψλ), πνπ παξέρεη κηα 

ζπλνπηηθή εηθφλα ηεο απφδνζεο ηνπ κεηαπνηεηηθνχ ηνκέα ζηε ρψξα, έρεη ζηαζεξνπνηεζεί γχ-

ξσ απφ ηηο 50 κνλάδεο, ηηκή πνπ δηαρσξίδεη ηελ επέθηαζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο απφ ηε ζπξξί-

θλσζε (ζην νθηάκελν, πέληε κήλεο θηλήζεθαλ πάλσ απφ ην 51 θαη ηξείο κήλεο θάησ απφ ην 

50). εκαληηθή βειηίσζε θαηαγξάθεη θαη ν δείθηεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ πξνζδνθηψλ ζηε βη-

νκεραλία (απφ 77,2 ην 2012 θαη 87,8 ην 2013, ζην 98,9 ηνλ Ινχιην ηνπ 2014) θαη ζηηο θαηα-

ζθεπέο (απφ 43,2 ην 2012 θαη 65,0 ην 2013, ζην 84,1 ηνλ Ινχιην ηνπ 2014). 

 

Με βάζε ηα δηαζέζηκα, κε επνρηθά δηνξζσκέλα ηξηκεληαία ζηνηρεία ησλ Εζληθψλ Λνγαξηα-

ζκψλ ηεο ΕΛΣΑΣ, ην ΑΕΠ ζε ζηαζεξέο ηηκέο, θαηά ην 2ν ηξίκελν ηνπ 2014 ζεκείσζε νξη-

αθή αξλεηηθή κεηαβνιή ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν ηξίκελν ηνπ 2013 θαηά -0,3%. Η εμέιημε 

απηή είλαη ζπλέρεηα ηεο ζεκαληηθήο ηάζεο απνθιηκάθσζεο ηεο κείσζεο ηνπ ΑΕΠ πνπ ζε-

κεηψζεθε ην ηειεπηαίν 18άκελν (-6% ζην 1ν ηξίκελν ηνπ 2013, -4% ζην 2ν ηξίκελν, -3,2% 

ζην 3ν ηξίκελν, -2,3% ζην 4ν ηξίκελν ηνπ 2013 θαη -1,1 ζην 1ν ηξίκελν ηνπ 2014). Η αλάιπ-

ζε ησλ επηκέξνπο ζπληζησζψλ ηνπ ΑΕΠ έλαληη ηνπ αληίζηνηρνπ ηξηκήλνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ 

έηνπο έρεη σο εμήο: 
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 Η ηδησηηθή θαηαλάισζε αλέθνςε ηελ πησηηθή ηεο πνξεία θαη παξέκεηλε ζηαζεξή έπεηηα 

απφ ζρεδφλ έμη ρξφληα πησηηθήο πνξείαο. 

 Ο αθαζάξηζηνο ζρεκαηηζκφο παγίνπ θεθαιαίνπ κεηψζεθε θαηά 0,8%, γηα δεχηεξν ζπλε-

ρφκελν ηξίκελν ζε κνλνςήθην αξηζκφ, ζεκειηψλνληαο ηάζε ζηαζεξνπνίεζεο.  

 Οη εμαγσγέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ απμήζεθαλ θαηά 5,3%, ζπλερίδνληαο ηε δπλακηθή 

πνπ έρνπλ αλαπηχμεη απφ ην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ 2013. 

 Οη εηζαγσγέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ απμήζεθαλ θαηά 4,6%. 

 

Η ζπλερηδφκελε απνθιηκάθσζε ηεο χθεζεο, ε νπνία μεθίλεζε ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2013, 

εληζρχεη ηελ εθηίκεζε φηη ην 2014 ζα είλαη έηνο αλάθακςεο ηεο νηθνλνκίαο. Η εθηίκεζε βα-

ζίδεηαη ζην γεγνλφο φηη δελ ζα ιεθζνχλ άιια πεξηνξηζηηθά εηζνδεκαηηθά κέηξα, ελψ ην νηθν-

λνκηθφ θιίκα έρεη βειηησζεί ζεκαληηθά, ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα έρεη ζηαζεξνπνηεζεί, νη ηξα-

πεδηθέο θαηαζέζεηο ζεκείσζαλ κηθξή αχμεζε θαη ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ θξάηνπο ππεξθαιχ-

πηεη ηνπο κεληαίνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί. Εθηηκάηαη φηη ηα επφκελα δχν ηξίκελα ηνπ έ-

ηνπο ζα έρνπκε ζεηηθνχο ξπζκνχο κεηαβνιήο (επνρηθά δηνξζσκέλα ζηνηρεία θαη ζε ζρέζε κε 

ην πξνεγνχκελν ηξίκελν θαζψο θαη ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν ηξίκελν ηνπ 2013), ιφγσ ηεο 

ζεηηθήο επίπησζεο ζηελ θαηαλάισζε απφ ην θνηλσληθφ κέξηζκα γηα ηελ ελίζρπζε ησλ ρακε-

ιψλ εηζνδεκάησλ, ηηο εηζπξάμεηο απφ ηνλ ηνπξηζκφ, νη νπνίεο μεπεξλνχλ ηηο πξνζδνθίεο, θα-

ζψο θαη απφ ηε ζεηηθή επίπησζε απφ ηε κείσζε ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

 

Πληθωπιζμόρ - Τιμέρ 

 

Ο πιεζσξηζκφο ζπλερίδεη ηελ θαζνδηθή ηνπ πνξεία απφ ηελ αξρή ηνπ έηνπο, ππνρσξεί ζπλε-

ρψο αλ θαη κε επηβξαδπλφκελν ξπζκφ, παξακέλνληαο ν ρακειφηεξνο κεηαμχ φισλ ησλ ρσξψλ 

ηεο ΕΕ-27. Σφζν ν Εζληθφο Δείθηεο Σηκψλ Καηαλαισηή (ΔΣΚ), φζν θαη ν Ελαξκνληζκέλνο 

ΔΣΚ κεηψζεθαλ ζηελ πεξίνδν Ιαλνπαξίνπ-Απγνχζηνπ θαηά 0,8% θαη 0,9% αληίζηνηρα, έλα-

ληη κεηψζεσλ 0,3% θαη 0,3% ηελ ίδηα πεξίνδν ηνπ 2013. Απφ ηελ αλάιπζε ηνπ Εζληθνχ ΔΣΚ, 

γηα ην ίδην δηάζηεκα, ζεκαληηθέο κεηψζεηο ηεο ηάμεο ηνπ 1,2% θαηαγξάθνληαη ζηνλ ηνκέα 

ησλ ππεξεζηψλ, ελψ ζηνλ ηνκέα ησλ αγαζψλ θαηαγξάθνληαη κεηψζεηο ηεο ηάμεο ηνπ 0,6%. 

 

Σν κήλα Ινχιην (πνπ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία), ν Ελαξκνληζκέλνο ΔΣΚ θα-

ηέγξαςε κείσζε 0,8% (ζε 12κελε κεηαβνιή), ελψ ν αληίζηνηρνο Ελαξκνληζκέλνο ΔΣΚ ζηελ 

Επξσδψλε ζεκείσζε αχμεζε θαηά 0,4%. Ο δνκηθφο πιεζσξηζκφο (εθηφο θαπζίκσλ θαη λσ-

πψλ θξνχησλ θαη ιαραληθψλ) επηβξαδχλεη ηελ πνξεία απνθιηκάθσζήο ηνπ, κε ην κήλα Ινχιην 

λα εκθαλίδεη κείσζε θαηά 0,2%, ξπζκφο πνιχ κηθξφηεξνο απφ ην κέζν φξν ηνπ δνκηθνχ Ε-

λαξκνληζκέλνπ ΔΣΚ ηεο Επξσδψλεο (0,8%).  

 

εκαληηθή κείσζε ζεκεηψλεη θαη ν απνπιεζσξηζηήο ηνπ ΑΕΠ. ην 1
ν
 εμάκελν κεηψζεθε θα-

ηά 2,6% (κείσζε θαηά 2,3% ζην 2
ν
 ηξίκελν), αληαλαθιψληαο ηε κεγάιε κείσζε ζην θφζηνο 

εξγαζίαο αλά κνλάδα πξντφληνο. Σν 2
ν
 εμάκελν, κε ηελ ελίζρπζε ηεο εζσηεξηθήο δήηεζεο 

θαη ηα κέηξα ραιάξσζεο ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ζηελ Επξσδψλε, εθηηκάηαη φηη ζα νδε-

γήζνπλ ζε απνθιηκάθσζε ηεο ηάζεο κείσζεο ηνπ απνπιεζσξηζηή. Γηα νιφθιεξν ην 2014, ν 

απνπιεζσξηζηήο ηνπ ΑΕΠ εθηηκάηαη φηη ζα κεησζεί θαηά 0,7% θαη ν Εζληθφο θαη ν Ελαξκν-

ληζκέλνο ΔΣΚ ζα δηακνξθσζεί ζην -0,8%. 
 

Απαζσόληζη - Ανεπγία 
 

ην πξψην πεληάκελν ηνπ 2014, παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή επηβξάδπλζε ηνπ ξπζκνχ κείσζεο 

ηεο απαζρφιεζεο (0,6%), κεηά ηε δξακαηηθή κείσζε ηα ηξία πξνεγνχκελα έηε (4,9% ην 

2013, 8,9% ην 2012 θαη 7,6% ην 2011). Παξάιιεια κε ηελ επηβξάδπλζε ηνπ ξπζκνχ ππνρψ-
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ξεζεο ηεο απαζρφιεζεο θαηαγξάθεηαη ζηαζεξνπνίεζε ηνπ πνζνζηνχ ηεο αλεξγίαο ζην 27%, 

ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Σα κεληαία επνρηθά δηνξζσκέλα 

ζηνηρεία ηεο έξεπλαο ηεο ΕΛΣΑΣ, δείρλνπλ φηη ην πνζνζηφ αλεξγίαο αλήιζε ζε 27,2% ην 

Μάην ηνπ 2014, εκθαλίδνληαο νξηαθή κείσζε θαηά 0,1% ζε ζρέζε κε ηνλ Απξίιην 2014 θαη 

κείσζε θαηά 0,5% έλαληη ηνπ Μαΐνπ 2013. Ο αξηζκφο ησλ αλέξγσλ αλήιζε ζηα 1.309.213 

άηνκα, πεξίπνπ 40.000 άηνκα ιηγφηεξα απφ ην Μάην ηνπ 2013, ππνδειψλνληαο φηη έρεη αληη-

ζηξαθεί ε ηάζε αχμεζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ αλέξγσλ. Εμεηάδνληαο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο α-

λεξγίαο, πξνθχπηεη φηη ην πνζνζηφ ησλ αλέξγσλ λέσλ 15-24 εηψλ κεηψζεθε, θηάλνληαο ην 

53,1% απφ 59,6% ην Μάην ηνπ 2013 (ιακβαλνκέλνπ ππφςε φηη αθνξά ηελ ππννκάδα ησλ 

λέσλ πνπ δελ ζπνπδάδνπλ), παξακέλνληαο φκσο ζε πςειά επίπεδα, ελψ ην πνζνζηφ αλεξγίαο 

ησλ γπλαηθψλ είλαη ζεκαληηθά πςειφηεξν (31,1%) έλαληη απηνχ ησλ αλδξψλ (24,2%). Αλε-

ζπρεηηθφ παξακέλεη ην γεγνλφο φηη, απφ ην ζχλνιν ησλ αλέξγσλ, ην 71,4% απνηειείηαη απφ 

άηνκα πνπ αλαδεηνχλ εξγαζία πεξηζζφηεξν απφ δψδεθα κήλεο (καθξνρξφληνη άλεξγνη), έλα-

ληη 40,4% ην 2009, γεγνλφο πνπ απνηππψλεη θαη ην δηαξζξσηηθφ ραξαθηήξα ηεο αλεξγίαο. 

 

Όζνλ αθνξά ηε δηάξζξσζε ηεο απαζρφιεζεο γηα ην ζχλνιν ηεο ρψξαο, ε κέζε ζπκκεηνρή 

επί ηνπ ζπλφινπ ησλ απαζρνινπκέλσλ φζσλ εξγάδνληαη ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα παξαγσγήο 

αλέξρεηαη ζην 13,8% ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2014, εκθαλίδνληαο αχμεζε θαηά 2,1 κνλάδεο ζε 

ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε ζπκκεηνρή ηνπ 2009 (αληηζηνηρεί ζε κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή απφ ην 

πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ ηνκέα ζηελ αθαζάξηζηε πξνζηηζέκελε αμία πνπ ήηαλ 3,35 ην 2013), 

ζην δεπηεξνγελή ηνκέα αλέξρεηαη ζην 15,1%, ππνρσξψληαο θαηά 6,0 εθαηνζηηαίεο κνλάδεο 

ζε ζρέζε κε ην 2009 (αληηζηνηρεί πεξίπνπ ζην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ ηνκέα ζηελ αθαζά-

ξηζηε πξνζηηζέκελε αμία πνπ ήηαλ 14,5% ην 2013), ελψ ε κέζε ζπκκεηνρή απαζρνινπκέλσλ 

ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα αλέξρεηαη ζην 71,1% ηνπ ζπλφινπ ησλ απαζρνινπκέλσλ ηεο ρψξαο θαη 

έρεη απμεζεί θαηά 3,9 εθαηνζηηαίεο κνλάδεο απφ ην 2009 (αληηζηνηρεί ζε κηθξφηεξε ζπκκεην-

ρή απφ ην πνζνζηφ ηνπ ηνκέα ζηελ αθαζάξηζηε πξνζηηζέκελε αμία πνπ ήηαλ 82,2% ην 2013).  

 

Σν ηζνδχγην ησλ ξνψλ κηζζσηήο απαζρφιεζεο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, φπσο πξνθχπηεη απφ ην 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα «ΕΡΓΑΝΗ» ηνπ Τπνπξγείνπ Εξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη 

Πξφλνηαο, είλαη ζεηηθφ θαηά ην επηάκελν ηνπ 2014 θαη δηακνξθψλεηαη ζηηο 189.572 λέεο ζέ-

ζεηο απαζρφιεζεο (θάζε εξγαζηαθνχ θαζεζηψηνο), ζπληζηψληαο κηα ελζαξξπληηθή επίδνζε, 

θαζψο ην ελ ιφγσ επίπεδν είλαη ζεκαληηθά πςειφηεξν ηνπ αληίζηνηρνπ ηζνδπγίνπ ηνπ επηα-

κήλνπ ηνπ 2013 (91.611). Σν ζχζηεκα «ΕΡΓΑΝΗ» αμηνπνηεί ηα ζρεηηθά ζηνηρεία ησλ ξνψλ 

κηζζσηήο απαζρφιεζεο (πξνζιήςεσλ-απνρσξήζεσλ) ηνπ ΟΑΕΔ ζε αληίζεζε κε ηα ζηνηρεία 

ηεο ΕΛΣΑΣ πνπ ζηεξίδνληαη ζηηο κεληαίεο έξεπλεο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Σα ζηνηρεία ξνψλ 

κηζζσηήο απαζρφιεζεο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ρξεζηκεχνπλ ζηελ αμηνιφγεζε ηεο εμέιημεο 

ζηελ απαζρφιεζε θαη ηηο επνρηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

 

Αληηδξψληαο κε θάπνην βαζκφ πζηέξεζεο ζηελ πνξεία ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ην 

πξψην εμάκελν ηνπ 2014 ε πνξεία ηεο αλεξγίαο έρεη ζηαζεξνπνηεζεί κε πξννπηηθή λα κεησζεί 

ζηαδηαθά. Έηζη, γηα νιφθιεξν ην έηνο 2014, ην κέζν πνζνζηφ αλεξγίαο εθηηκάηαη φηη ζα θπ-

καλζεί γχξσ ζην 27,0% (ή 24,5% ζε εζληθνινγηζηηθή βάζε), ελψ ε απαζρφιεζε εθηηκάηαη 

φηη ζα απμεζεί θαηά 0,6%. 

 
Νομιζμαηικέρ και πιζηωηικέρ εξελίξειρ  

 

Ο εηήζηνο ξπζκφο κεηαβνιήο ηνπ λνκηζκαηηθνχ κεγέζνπο πνπ απνηειεί ηελ ειιεληθή ζπκβν-

ιή ζην Μ3 ηεο Επξσδψλεο (εθηφο ηνπ λνκίζκαηνο ζε θπθινθνξία) ήηαλ γεληθά ππνηνληθφο 

ην 2014. Παξνπζίαζε αλνδηθή ηάζε κεηά ην Μάξηην θαη δηακνξθψζεθε ζε 1,6% ηνλ Ινχιην 

ηνπ 2014, έλαληη 2,1% ην Δεθέκβξην ηνπ 2013. Ο εηήζηνο ξπζκφο αχμεζεο ησλ θαηαζέζεσλ 
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δηάξθεηαο κίαο εκέξαο κεηψζεθε ζε 2,9% ηνλ Ινχιην ηνπ 2014 απφ 5,1% ην Δεθέκβξην ηνπ 

2013, ελψ ν εηήζηνο ξπζκφο κεηαβνιήο ησλ θαηαζέζεσλ πξνζεζκίαο έσο δχν εηψλ δηακνξ-

θψζεθε ζε -0,8% έλαληη 0,1% ζην ηέινο ηνπ 2013.  

 

Εηδηθφηεξα, νη ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο ησλ κε ρξεκαηνπηζησηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ λνη-

θνθπξηψλ, αθνχ ππνρψξεζαλ ηνπο δχν πξψηνπο κήλεο ηνπ έηνπο, απφ ην Μάξηην θαη κεηά 

θαηέγξαςαλ αχμεζε, αιιά ζπλνιηθά ζηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ Δεθεκβξίνπ 2013-Ινπιίνπ 

2014 δελ κεηαβιήζεθαλ ζεκαληηθά. Αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ εμέιημε ησλ θαηαζέζεσλ εμα-

θνινχζεζε λα αζθεί ε κείσζε ηνπ κέζνπ επηηνθίνπ θαηαζέζεσλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε ε-

λίζρπζε ηεο εκπηζηνζχλεο θαη ε δηαθαηλφκελε αλάθακςε ηεο Ειιεληθήο νηθνλνκίαο, ζε ζπλ-

δπαζκφ κε ηε ζπληεινχκελε βειηίσζε ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν (επηηπρήο αλαθεθαιαηνπνίεζε 

θαη αλαδηάηαμε), απνηεινχλ παξάγνληεο πνπ ζπλέβαιαλ ζε αχμεζε ησλ ζπλαιιαγψλ ζηελ 

νηθνλνκία θαη ζε επηζηξνθή θεθαιαίσλ απφ ην εμσηεξηθφ θαη απνζεζαπξηζκέλσλ ηξαπεδν-

γξακκαηίσλ. 

 

Ο εηήζηνο ξπζκφο κεηαβνιήο ηνπ ππνινίπνπ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο πξνο ηνλ ηνκέα ηεο Γελη-

θήο Κπβέξλεζεο απφ ηα εγρψξηα Ννκηζκαηηθά Υξεκαηνπηζησηηθά Ιδξχκαηα (ΝΥΙ), δει. θαη’ 

νπζίαλ ηηο ηξάπεδεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Ειιάδα, ζπλέρηζε λα θπκαίλεηαη ζε αξλε-

ηηθά επίπεδα απφ ην Δεθέκβξην ηνπ 2013 κέρξη ηνλ Ινχιην ηνπ 2014, ζην ηέινο ηνπ νπνίνπ 

έθζαζε ην -13,3% (Δεθέκβξηνο 2012: -18,1%). Ο εηήζηνο ξπζκφο κείσζεο ησλ ηξαπεδηθψλ 

πηζηψζεσλ πξνο ηα λνηθνθπξηά (ηδηψηεο-ηδησηηθά κε θεξδνζθνπηθά ηδξχκαηα) ζπγθξαηήζεθε 

ην α΄ επηάκελν ηνπ 2014, θαη δηακνξθψζεθε ζε -2,9% ηνλ Ινχιην, έλαληη -3,5% ην Δεθέκβξην 

ηνπ 2013. Ο εηήζηνο ξπζκφο ζπξξίθλσζεο ησλ ηξαπεδηθψλ πηζηψζεσλ πξνο ηηο κε ρξεκαην-

πηζησηηθέο επηρεηξήζεηο εκθάληζε δηαθπκάλζεηο θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν θαη πεξηνξίζζεθε εια-

θξά ζε -4,7% ηνλ Ινχιην ηνπ 2014, έλαληη -4,9% ην Δεθέκβξην ηνπ 2013. 

 

Η δηαηήξεζε ηνπ εηήζηνπ ξπζκνχ ηεο κεηαβνιήο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην ηξαπεδηθφ ζχ-

ζηεκα πξνο ηε Γεληθή Κπβέξλεζε ζε αξλεηηθέο ηηκέο αληηθαηνπηξίδεη ην, θαηά κέζν φξν, ρα-

κειφηεξν ππφινηπν ησλ ηνπνζεηήζεσλ ησλ εγρψξησλ ΝΥΙ ζε ειιεληθνχο θξαηηθνχο ηίηινπο 

αιιά θαη ηελ, κέρξη πξφηηλνο, ππνρψξεζε ηνπ ππνινίπνπ ησλ ηξαπεδηθψλ δαλείσλ πξνο ηνλ 

ελ ιφγσ ηνκέα, θαζψο ην Δεκφζην ρξεκαηνδνηείηαη πιένλ απφ ηα δάλεηα ησλ ινηπψλ θξαηψλ-

κειψλ ηεο δψλεο ηνπ επξψ θαη ηνπ Δηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ. 

 

Η ηάζε ζπγθξάηεζεο ησλ ξπζκψλ κείσζεο ηνπ ζπλφινπ ηεο ηξαπεδηθήο ρξεκαηνδφηεζεο 

πξνο ηηο εγρψξηεο επηρεηξήζεηο θαη ηα λνηθνθπξηά αληαλαθιά ελ κέξεη παξάγνληεο πνπ α-

ζθνχλ ζεηηθή επίδξαζε ζηελ πξνζθνξά πηζηψζεσλ. Η εμπγίαλζε ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα θαη 

ε αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ ζπζηεκηθψλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, ε αχμεζε ηεο πξφζβαζήο 

ηνπο ζηηο αγνξέο ρξήκαηνο θαη θεθαιαίσλ, φπσο θαη γεληθφηεξα ε ππνρψξεζε ηεο αβεβαηφ-

ηεηαο γηα ηηο πξννπηηθέο ηεο νηθνλνκίαο ζπλέηεηλαλ πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. Αληίζεηα, ζε 

φ,ηη αθνξά ηνπο ππφινηπνπο παξάγνληεο πξνζθνξάο, αξλεηηθή επίδξαζε είρε ε αχμεζε ησλ 

κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ θαη ε ζπλαθφινπζε κείσζε ησλ δηαζέζηκσλ πξνο αλαδαλεηζκφ 

πφξσλ ησλ ηξαπεδψλ. Επίζεο πεξηνξηζηηθή επίδξαζε ζηελ πξνζθνξά άζθεζε ε αβεβαηφηεηα 

ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ φζνλ αθνξά ηελ έθηαζε κειινληηθψλ πεξαηηέξσ πηέζεσλ απφ ηα 

δάλεηα ζε θαζπζηέξεζε. Ο εμνξζνινγηζκφο ησλ ραξηνθπιαθίσλ ησλ ηξαπεδψλ κέζσ ηεο επη-

θείκελεο βειηίσζεο ηεο δηαρείξηζεο ησλ πξνβιεκαηηθψλ δαλείσλ αιιά θαη ηεο κείσζεο ηνπ 

απνζέκαηνο ησλ δαλείσλ απηψλ θαζψο ε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ζα αλαθάκπηεη απνηε-

ινχλ πξνυπφζεζε γηα ηελ ελίζρπζε ηεο πξνζθνξάο πηζηψζεσλ. 

 

Σα επηηφθηα ησλ λέσλ ηξαπεδηθψλ θαηαζέζεσλ ζηελ Ειιάδα δηαηήξεζαλ ηελ πεξίνδν Ιαλνπ-

αξίνπ-Ινπιίνπ 2014 ηελ πησηηθή ηάζε πνπ αθνινπζνχλ απφ ην β΄ εμάκελν ηνπ 2012. Απηφ 
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νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ε ππνρψξεζε ηεο αβεβαηφηεηαο ησλ θαηαζεηψλ θαη ε δηεχξπλζε 

ησλ ελαιιαθηηθψλ πξνο ηηο θαηαζέζεηο ιηαληθήο πεγψλ άληιεζεο δηαζεζίκσλ απφ πιεπξάο 

ησλ ηξαπεδψλ (θαζψο ζπλερίζζεθε ε πξφζβαζή ηνπο ζηε δηαηξαπεδηθή αγνξά ελψ απνθαηα-

ζηάζεθε θαη ε πξφζβαζή ηνπο ζηηο δηεζλείο αγνξέο κεζνκαθξνπξφζεζκσλ θεθαιαίσλ), ζπλέ-

βαιαλ ζηελ άκβιπλζε ησλ πηέζεσλ ξεπζηφηεηαο πνπ αληηκεηψπηδαλ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα. 

Σε κείσζε ησλ επηηνθίσλ θαηαζέζεσλ ελίζρπζε ε ζεκαληηθή ππνρψξεζε ηνπ θφζηνπο ά-

ληιεζεο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα. Σν επηηφθην ζηε ζεκαληηθφηεξε θαηε-

γνξία θαηαζέζεσλ, δειαδή εθείλσλ κε ζπκθσλεκέλε δηάξθεηα έσο έλα έηνο απφ ηα λνηθνθπ-

ξηά, θαηέγξαςε πηψζε θαηά 54 κνλάδεο βάζεο θαη δηακνξθψζεθε, ηνλ Ινχιην ηνπ 2014, ζε 

2,28%. ε ex post πξαγκαηηθνχο φξνπο, ην επηηφθην απηφ, ην νπνίν παξακέλεη ζε ζεηηθά επί-

πεδα απφ ηνλ Απξίιην ηνπ 2011, παξνπζίαζε κεγαιχηεξε ππνρψξεζε θαηά 152 κνλάδεο βά-

ζεο θαη έθζαζε, ηνλ Ινχιην ηνπ 2014, ζην 3,12%, θπξίσο ιφγσ ηεο ζπγθξάηεζεο ηνπ ξπζκνχ 

κείσζεο ησλ ηηκψλ.  

 

Σα επηηφθηα ησλ λέσλ ηξαπεδηθψλ δαλείσλ απμήζεθαλ ην επηάκελν Ιαλνπαξίνπ-Ινπιίνπ 2014 

ζηηο ζεκαληηθφηεξεο θαηεγνξίεο, εμέιημε ε νπνία είλαη ζπλεπήο κε θάπνηα δηαθαηλφκελε απφ 

ηα ζηνηρεία ησλ εξεπλψλ αλαδσνγφλεζε ηεο δήηεζεο δαλείσλ. Αλαιπηηθφηεξα, ην κέζν επη-

ηφθην ησλ δαλείσλ πξνο ηηο κε ρξεκαηνπηζησηηθέο επηρεηξήζεηο απμήζεθε θαηά 42 κνλάδεο 

βάζεο θαη δηακνξθψζεθε ζε 5,78% ηνλ Ινχιην ηνπ 2014, ελψ ην αληίζηνηρν επηηφθην ησλ δα-

λείσλ πξνο ηα λνηθνθπξηά (ηδηψηεο θαη ηδησηηθά κε θεξδνζθνπηθά ηδξχκαηα) ζεκείσζε αχμε-

ζε θαηά 22 κνλάδεο βάζεο, ζην 4,85%. Αληίζεηα κε ηα νλνκαζηηθά επηηφθηα, ηα ex post 

πξαγκαηηθά επηηφθηα ησλ ηξαπεδηθψλ δαλείσλ θαηέγξαςαλ πηψζε, ζε φιεο ηηο επηκέξνπο θα-

ηεγνξίεο, ιφγσ ηεο επηβξάδπλζεο ηεο πηψζεο ησλ ηηκψλ. Εηδηθφηεξα, ην πξαγκαηηθφ επηηφθην 

ησλ δαλείσλ πξνο κε ρξεκαηνπηζησηηθέο επηρεηξήζεηο ππνρψξεζε θαηά 56 κνλάδεο βάζεο, 

ζην 6,62% θαη ην αληίζηνηρν επηηφθην ησλ δαλείσλ πξνο ηα λνηθνθπξηά θαηά 76 κνλάδεο βά-

ζεο, ζην 5,69%. 

 

2.3 Οι πποοπηικέρ ηο 2015 
 

Γηα ην 2015 πξνβιέπεηαη νπζηαζηηθή αλάθακςε ηεο νηθνλνκίαο κε αχμεζε ηνπ ΑΕΠ θαηά 

2,9%.  

 

Εθηηκάηαη φηη ζεηηθέο επηδξάζεηο ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία ζα έρνπλ:  

 

 ε αλάθακςε ηεο ηδησηηθήο θαηαλάισζεο, 

 ε πεξαηηέξσ ελίζρπζε ησλ επελδχζεσλ κε ηε ζπλέρηζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ μέλσλ ε-

πελδπηψλ πνπ θαηαγξάθεθε ην 2014, 

 ε πεξαηηέξσ αχμεζε ησλ εμαγσγψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, 

 ε πινπνίεζε ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ απφ πφξνπο ηνπ ΕΠΑ, ηεο Επξσπατθήο Σξάπε-

δαο Επελδχζεσλ (ΕΣΕπ) θαη ηνπ λενζπζηαζέληνο Ειιεληθνχ Επελδπηηθνχ Σακείνπ,  

 ε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο απνπιεξσκήο ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ ηνπ Δεκνζίνπ πξνο 

ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη 

 ε πεξαηηέξσ βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ε ελίζρπζε ηεο εκπηζηνζχλεο ζηελ 

Ειιεληθή νηθνλνκία. 

 

Καζνξηζηηθή πξνβιέπεηαη λα είλαη θαη ε βειηίσζε ζηηο ζπλζήθεο ξεπζηφηεηαο ηεο νηθνλνκί-

αο, πνπ αλακέλεηαη λα επεξεαζηνχλ ζεηηθά απφ ηελ επηηπρεκέλε νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζί-

αο ελίζρπζεο ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ησλ ηξαπεδψλ, θαζψο θαη ηεο αθνινπζνχκελεο λν-

κηζκαηηθήο πνιηηηθήο ζηελ Επξσδψλε κε ηελ απφθαζε λα δηεμαρζνχλ κία ζεηξά απφ ζηνρεπ-
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κέλεο πξάμεηο καθξνπξφζεζκεο αλαρξεκαηνδφηεζεο (Targeted Longer-Term Refinancing 

Operations), νη νπνίεο ζα ιήγνπλ ην επηέκβξην ηνπ 2018. 

 

Η αχμεζε ηνπ ΑΕΠ πξνβιέπεηαη λα πξνέιζεη, θπξίσο, απφ ηελ ελίζρπζε ησλ επελδχζεσλ θαη 

ηηο εμαγσγέο. Η ζπκβνιή ηεο εγρψξηαο δήηεζεο πξνβιέπεηαη ζεηηθή, ζηηο 2,2 πεξίπνπ εθαην-

ζηηαίεο κνλάδεο, κε ηελ ηδησηηθή θαηαλάισζε λα απμάλεηαη θαηά 1,6%, ηε δεκφζηα θαηαλά-

ισζε λα κεηψλεηαη θαηά 2% θαη ηηο επελδχζεηο λα απμάλνληαη θαηά 11,7%. Η ζπκβνιή ηνπ 

εμσηεξηθνχ ηνκέα πξνβιέπεηαη θαη ζην ρξφλν απηφ ζεηηθή (ζπκβνιή 0,8 εθαηνζηηαίεο κνλά-

δεο ζηε κεηαβνιή ηνπ ΑΕΠ), κε ηηο εμαγσγέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ λα πξνβιέπεηαη φηη ζα 

απμεζνχλ θαηά 5,2% θαη ηηο εηζαγσγέο λα απμάλνληαη θαηά 2,2%. 

 

Σν πνζνζηφ αλεξγίαο πξνβιέπεηαη λα κεησζεί. Εθηηκάηαη φηη ζα δηακνξθσζεί, ζε εζληθνινγη-

ζηηθή βάζε, ζην 22,5% ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ην 2015, έλαληη 24,5% ην 2014. Η απαζρφ-

ιεζε πξνβιέπεηαη λα απμεζεί θαηά 2,6%, ιφγσ ηεο αλάθακςεο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφ-

ηεηαο θαη ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 

 

Σέινο, ν ελαξκνληζκέλνο δείθηεο ηηκψλ θαηαλαισηή πξνβιέπεηαη λα απμεζεί θαηά 0,3% θαη 

ν απνπιεζσξηζηήο ηνπ ΑΕΠ θαηά 0,4%, επεξεαδφκελνη θπξίσο απφ ηε ζρεηηθά ρακειή εγ-

ρψξηα δήηεζε, ην κεησκέλν θφζηνο εξγαζίαο αλά κνλάδα πξντφληνο θαη ηηο δηαξζξσηηθέο αι-

ιαγέο πνπ βειηηψλνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ αγνξψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ.  

 

ηνλ Πίλαθα 1.2 παξνπζηάδνληαη ζηνηρεία γηα ηα βαζηθά καθξννηθνλνκηθά κεγέζε ηεο Ειιε-

ληθήο νηθνλνκίαο. 

 

 

Πίνακαρ 1.2 Βαζικά μεγέθη ηηρ Δλληνικήρ οικονομίαρ 
(% εηήζιερ μεηαβολέρ, ζηαθεπέρ ηιμέρ) 

 2013 2014** 2015** 

ΑΕΠ -3,9 0,6 2,9 
Ιδησηηθή θαηαλάισζε -6,0 -1,8 1,6 
Δεκόζηα θαηαλάισζε -4,1 -1,8 -2,0 
Επελδύζεηο -12,8 5,3 11,7 
Εμαγσγέο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ 1,8 4,0 5,2 
Εηζαγσγέο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ -5,3 -1,2 2,2 
Ελαξκνληζκέλνο ΔΣΚ -0,9 -0,8 0,3 
Απνπιεζσξηζηήο ΑΕΠ -2,1 -0,7 0,4 
Απαζρόιεζε* -3,7 0,6 2,6 
Πνζνζηό αλεξγίαο* 25,8 24,5 22,5 

 * ε εζληθνινγηζηηθή βάζε 
  ** Πξνβιέςεηο 

 

ε θάζε πεξίπησζε ε πξφβιεςε γηα αχμεζε ηνπ ΑΕΠ θαηά 2,9% ην 2015, βάζεη ησλ πξφ-

ζθαησλ εμειίμεσλ, κπνξεί λα απνδεηρζεί ζπληεξεηηθή, θαζψο νη επηπηψζεηο ζεηξάο παξαγφ-

λησλ δελ έρνπλ ιεθζεί ππφςε ζηελ εθηίκεζε ησλ πξνβιέςεσλ. πγθεθξηκέλα:  

 

ην πιαίζην ηεο αξκνδηφηεηαο ηεο Επξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο αλαθνηλψζεθαλ ζεκα-

ληηθά εξγαιεία ραιάξσζεο ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο (φπσο ηα κεζνπξφζεζκα δάλεηα ζε 

ηξάπεδεο LTRO, ε αγνξά ηίηισλ έλαληη πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ABS, ην πξφγξακκα θαιπκ-

κέλσλ νκνιφγσλ, ην πξφγξακκα αγνξάο θξαηηθψλ νκνιφγσλ θαη ε κείσζε ησλ επηηνθίσλ).  

 

ην πιαίζην ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο, ζχκθσλα κε δειψζεηο ηνπ λένπ Πξνέδξνπ ηεο, ε ε-

θαξκνγή κεγάινπ επελδπηηθνχ πξνγξάκκαηνο (ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα) χςνπο 

300 δηζ. επξψ, ζα νδεγήζεη ζε επλντθφηεξν εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ αιιά θαη ζε άκεζν φθεινο 

γηα ηελ Ειιεληθή νηθνλνκία.  
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ηελ εγρψξηα νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα αλακέλεηαη: 

 

 αχμεζε ηεο ηδησηηθήο θαηαλάισζεο (απφ ηε κείσζε ηνπ ΕΦΚ ζην πεηξέιαην ζέξκαλζεο),  

 πιήξεο απφδνζε ζε εηήζηα βάζε ηνπ κέηξνπ ηεο κείσζεο ησλ εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ πνπ 

άξρηζε λα ηζρχεη απφ ηα κέζα ηνπ 2014,  

 ζεκαληηθή αχμεζε ηεο κεηαθεξφκελεο επίδξαζεο (carry-over effect) ηνπ 2014 ζην 2015 

θαζψο ε εμέιημε ηνπ ΑΕΠ ζηα δχν ηειεπηαία ηξίκελα ηνπ 2014 αλακέλεηαη ζεηηθή θαη  

 ζπλέρηζε, βάζεη ησλ ππαξρνπζψλ ελδείμεσλ, ηεο εληππσζηαθήο αχμεζεο ηνπ ηνπξηζκνχ 

θαη ην 2015. 

 

Οη παξαπάλσ επλντθέο πξννπηηθέο, εθφζνλ επαιεζεπηνχλ, ζα δηεπθνιχλνπλ ηελ αχμεζε ηνπ 

ΑΕΠ θαηά 2,9%.  
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΔΝΙΚΗ ΚΤΒΔΡΝΗΗ 
 

 

 

1. Δθηηκήζεηο 2014 
 

 

Μεηά ηηο ζεηηθέο δεκνζηνλνκηθέο επηδφζεηο ηνπ 2013, ρξνληά ζηελ νπνία θαηαγξάθεθε, κεηά 

απφ πνιιά ρξφληα, πξσηνγελέο πιεφλαζκα, έλα έηνο λσξίηεξα απφ ηηο ζρεηηθέο πξνβιέςεηο 

ηνπ Πξνγξάκκαηνο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο, βαζηθή επηδίσμε παξακέλεη ε εδξαίσζε πςειψλ 

πξσηνγελψλ πιενλαζκάησλ θαη ε επίηεπμε δηαηεξήζηκσλ ξπζκψλ νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο. 

Με ηελ εμέιημε απηή θαιχπηνληαη νη ρξεκαηνδνηηθέο ππνρξεψζεηο ηεο ρψξαο ρσξίο λα δεκη-

νπξγνχληαη πξφζζεηεο δαλεηαθέο αλάγθεο. 

 

Ζ ππεξθάιπςε ησλ ζηφρσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο, ρσξίο λα ηίζεηαη ζε 

θίλδπλν ε επίηεπμε ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ απνηειέζκαηνο ηνπ 2014, επέηξεςε, κεηαμχ άιισλ, 

ηελ αλαθνχθηζε λνηθνθπξηψλ θαη επηρεηξήζεσλ κε: 

 

 ηε θνξνινγηθή ειάθξπλζε, κε κηθξέο αιιά ζηνρεπκέλεο θαη ζεκαληηθέο παξεκβάζεηο 

(κείσζε ηνπ ζπληειεζηή ΦΠΑ ζηελ εζηίαζε, θαηάξγεζε θφξσλ ππέξ ηξίησλ θ.ιπ.), 

 ηελ θαηαβνιή «θνηλσληθνχ κεξίζκαηνο» γηα ηε ζηήξημε πνιηηψλ θαη νηθνγελεηψλ κε ρακε-

ιφ εηζφδεκα θαη πεξηνπζία,  

 ηε κε εθαξκνγή, φπσο πξνβιέπνληαλ ζην Μεζνπξφζεζκν Πξφγξακκα Γεκνζηνλνκηθήο 

ηξαηεγηθήο (ΜΠΓ) 2013-2016, πεξαηηέξσ πξνζαξκνγψλ ζην κηζζνιφγην θαη ζηηο ζπ-

ληάμεηο ησλ ζηειερψλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ θαη ησλ σκάησλ Αζθαιείαο,  

 ηελ ελίζρπζε ησλ εηζνδεκάησλ ησλ ζηειερψλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ θαη ησλ σκάησλ 

Αζθαιείαο θαη 

 ηε κε επηβνιή εηζθνξάο 2‰ επί ησλ πσιήζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ, ππέξ ΟΑΔΔ, φπσο 

πξνβιέπνληαλ ζην ΜΠΓ 2013-2016. 

 

Πέξαλ απηνχ, νη ζεηηθέο, θπξίσο δεκνζηνλνκηθέο, επηδφζεηο ζπλέβαιαλ θαη ζηελ επηηπρή 

ζηαδηαθή επηζηξνθή ηεο Διιάδαο ζηηο δηεζλείο αγνξέο θεθαιαίνπ γηα κεζν-καθξνπξφζεζκν 

δαλεηζκφ, νδεγψληαο ζηελ απνθιηκάθσζε ηνπ θφζηνπο δαλεηζκνχ θαη δηακνξθψλνληαο ηηο 

θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ ηξαπεδψλ 

απφ ηηο δηεζλείο αγνξέο. 

 

Οη βαζηθνί ζηφρνη γηα ηελ έμνδν ηεο ρψξαο απφ ηελ θξίζε απνηππψζεθαλ ηφζν ζηνλ Πξνυ-

πνινγηζκφ ηνπ 2014, φζν θαη ζην ΜΠΓ 2015–2018.  

 

πγθεθξηκέλα, ε δεκνζηνλνκηθή ζηξαηεγηθή γηα ην 2014 είρε ζρεδηαζζεί βαζηδφκελε, θπξίσο, 

ζηνπο παξαθάησ ππιψλεο: 

 ζηελ πηνζέηεζε θαη πινπνίεζε ησλ αλαγθαίσλ δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη ζεζκη-

θψλ αιιαγψλ, 

 ζηελ επηηάρπλζε ησλ απνθξαηηθνπνηήζεσλ θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο αμηνπνίεζεο ηεο αθί-

λεηεο πεξηνπζίαο ηνπ Γεκνζίνπ θαη 
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 ζηελ πεξαηηέξσ αλαδηάξζξσζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα.  

 

Ζ εθηέιεζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2014 πινπνηείηαη κε ηθαλνπνηεηηθφ ηξφπν. 

Δηδηθφηεξα, ην πξσηνγελέο απνηέιεζκα ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ, ζε ηακεηαθή βάζε, 

δηακνξθψζεθε ζε πιεφλαζκα χςνπο 1,9 δηζ. επξψ ζην νθηάκελν ηνπ 2014, ηδηαίηεξα απμε-

κέλν έλαληη ηνπ ζηφρνπ γηα ηακεηαθφ πιεφλαζκα χςνπο 0,9 δηζ. επξψ, ελψ ν ζηφρνο γηα έι-

ιεηκκα 4,1 δηζ. επξψ ζην απνηέιεζκα ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ δηακνξθψζεθε ηειηθά 

ζηα 2,8 δηζ. επξψ, ζεκαληηθά βειηησκέλν έλαληη ηνπ ζηφρνπ. 

 

χκθσλα κε ηε κεζνδνινγία ηνπ Δπξσπατθνχ πζηήκαηνο Λνγαξηαζκψλ (ESA 95), κε βάζε 

ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θαη ηελ εμέιημε ησλ κεγεζψλ ησλ ινηπψλ ππνηνκέσλ πνπ ζπλζέηνπλ 

ηε Γεληθή Κπβέξλεζε (ΟΚΑ, ΟΣΑ, ΝΠ θαη ΓΔΚΟ), ην έιιεηκκα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο 

ζα πεξηνξηζζεί ζην 0,8% ηνπ ΑΔΠ (απφ 0,9% πνπ είρε πξνβιεθζεί ζην ΜΠΓ 2015-2018), 

ελψ ην πξσηνγελέο πιεφλαζκα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο ζα δηακνξθσζεί ζην 3,3% ηνπ ΑΔΠ 

(απφ 3,5% πνπ είρε πξνβιεθζεί ζην ΜΠΓ 2015-2018). 

 

χκθσλα κε ηε κεζνδνινγία ηνπ Πξνγξάκκαηνο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο, ην πξσηνγελέο 

πιεφλαζκα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο ζα δηακνξθσζεί ζηα 3,6 δηζ. επξψ ή ζην 2% ηνπ ΑΔΠ, 

απφ 4,2 δηζ. επξψ ή 2,3% ηνπ ΑΔΠ πνπ είρε πεξηιεθζεί ζην ΜΠΓ 2015-2018, θαη 1,5 δηζ. 

επξψ ή 0,8% ηνπ ΑΔΠ ην 2013 (Πίλαθαο 2.2). 

 

Σνλίδεηαη φηη ην έηνο 2014 είλαη ην ηξίην ζπλερφκελν έηνο πνπ επηηπγράλνληαη νη ζηφρνη πνπ 

είραλ ηεζεί ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο θαη ην δεχηεξν ζπλερφκε-

λν έηνο κε πξσηνγελή πιενλάζκαηα. 

 

Σέινο, ζεκεηψλεηαη φηη ζην 2014 έρνπλ πεξηιεθζεί: 

 

 ε θαηαβνιή θνηλσληθνχ κεξίζκαηνο (525 εθαη. επξψ), 

 oη ππνρξεψζεηο αλαδξνκηθψλ απνδνρψλ θαη ζπληάμεσλ ησλ δηθαζηηθψλ θαη ησλ ζηειερψλ 

ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ θαη ησλ σκάησλ Αζθαιείαο γηα ηελ πεξίνδν απφ 1/8/2012-

31/6/2014 (ζπλνιηθνχ χςνπο 414,7 εθαη. επξψ), θαζψο θαη ε θαηαβνιή ησλ απμεκέλσλ 

απνδνρψλ θαη ζπληάμεψλ ηνπο απφ 1/7/2014-31/12/2014 (ζπλνιηθνχ χςνπο 126,2 εθαη. 

επξψ) θαη  

 ε επίπησζε ηεο κείσζεο ηνπ εηδηθνχ θφξνπ θαηαλάισζεο ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο θα-

ηά 30% απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ ηξέρνληνο έηνπο.  
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Πίλαθαο 2.1 Ιζνδύγην Γεληθήο Κπβέξλεζεο ζύκθσλα κε ηε κεζνδνινγία European System Accounts 
(ESA 95)1,2 

(ζε εθαη. επξώ) 

Πεξηγξαθή θαηεγνξίαο εζόδνπ - δαπάλεο 
2013 

Πξαγκ/ζεηο 
(πξνζσξηλά ζηνηρεία)3 

2014 2015 

Πξνβιέςεηο  
ΜΠΓ4 

Δθηηκήζεηο 
Πξνβιέςεηο 

ΜΠΓ 
Πξνβιέςεηο 

 
Ι. Έζνδα (1+2) 

 
52.377 

 
55.935 

 
54.890 

 
53.185 

 
55.405 

1.  Καζαξά έζνδα Σαθηηθνύ Πξνϋπνινγηζκνύ (α+β-γ-γ1+δ+ε) 47.782 50.783 49.738 49.407 50.673 
α.   Σαθηηθά έζνδα (1+2+3+4) 47.172 49.916 49.018 49.388 50.346 
      1. Άκεζνη θόξνη 20.066 22.568 21.339 21.426 22.144 
      2.Έκκεζνη θόξνη 24.549 24.281 24.312 25.135 25.242 
      3. Απνιήςεηο από ΔΔ 183 279 279 217 217 
      4. Με θνξνινγηθά έζνδα 2.374 2.788 3.088 2.610 2.743 
β.   Με ηαθηηθά έζνδα 1.556 1.165 1.123 841 839 
γ.   Δπηζηξνθέο θόξσλ 3.105 3.136 3.136 2.877 2.877 
γ1. Δπηζηξνθέο θόξσλ από εηδηθή πίζησζε 642     
δ.   Δηδηθά έζνδα από εθρώξεζε αδεηώλ θαη δηθαησκάησλ 86 230 267 21 350 
ε.   Μεηαθνξά εζόδσλ από ANFAs θαη SMPs 2.715 2.608 2.466 2.034 2.015 
2. Έζνδα ΠΓΔ (α+β) 4.595 5.152 5.152 3.778 4.732 
α. Δηζξνέο ΔΠΑ 4.520 4.952 4.952 3.578 3.982 
β. Ίδηα έζνδα 76 200 200 200 750 
ΙΙ. Γαπάλεο (1+2) 63.973 57.044 57.345 55.454 55.624 
1. Γαπάλεο Σαθηηθνύ Πξνϋπνινγηζκνύ (α+6+β+γ+δ+ε) 57.323 50.244 50.545 49.054 49.224 
α. Πξσηνγελείο δαπάλεο (1+2+3+4+5) 44.230 42.612 42.483 41.431 41.811 
    1. Μηζζνί θαη ζπληάμεηο 18.422 18.488 18.613 18.070 18.685 
    2. Κνηλσληθή αζθάιηζε θαη πεξίζαιςε 15.922 13.756 14.390 14.104 13.931 
    3. Λεηηνπξγηθέο θαη άιιεο δαπάλεο 6.337 5.645 5.770 5.447 5.399 
    4. Απνδόζεηο πξνο ηξίηνπο 3.549 3.801 3.348 2.810 2.796 
    5. Απνζεκαηηθό  923 362 1.000 1.000 
    6. Πξνκήζεηα εθηακίεπζεο δαλείσλ ζην EFSF 127 55 51 10  
β. 1. Καηαπηώζεηο εγγπήζεσλ ζε θνξείο Γεληθήο Κπβέξλεζεο 514 439 439 623 623 
    2. Καηαπηώζεηο εγγπήζεσλ εθηόο Γεληθήο Κπβέξλεζεο  365 203 203 190 190 
γ. Σόθνη (ζε θαζαξή ηακεηαθή βάζε) 6.044 5.900 5.700 6.100 5.900 
δ. Σακεηαθέο πιεξσκέο γηα εμνπιηζηηθέο δαπάλεο 529 533 450 700 700 
ε. Υξεκαηνδνηήζεηο γηα πιεξσκέο ιεμηπξνζέζκσλ 5.513 502 1.219   
2. ΠΓΔ (α+β) 6.650 6.800 6.800 6.400 6.400 
α. πγρξεκαηνδνηνύκελν πξόγξακκα 5.867 6.100 6.100 5.700 5.700 
β.  Δζληθνί πόξνη 783 700 700 700 700 
ΙΙΙ. Σακεηαθό ηζνδύγην Κξαηηθνύ Πξνϋπνινγηζκνύ (Ι-ΙΙ) -11.596 -1.109 -2.455 -2.269 -219 
% ΑΔΠ -6,4% -0,6% -1,3% -1,2% -0,1% 
ΙΙΙ. α. Σακεηαθό πξσηνγελέο απνηέιεζκα Κξαηηθνύ Πξνϋπνινγη-  
         ζκνύ (ΙΙΙ-γ) 

-5.552 4.791 3.245 3.831 5.681 

% ΑΔΠ -3,0% 2,6% 1,8% 2,0% 3,0% 
           
Δζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο (1+2) 60 -3.732 -2.654 -2.730 -2.645 

            
1. Δζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο - Έζνδα 476 -2.178 -1.014 -197 -1.159 
Δπηζηξνθέο θνξνινγηθώλ εζόδσλ 202     
Έθηαθηε εηζθνξά κέζσ ΓΔΗ -255 -978 -998   
Δληαίνο Φόξνο Ιδηνθηεζίαο Αθηλήησλ (ΔΝΦΙΑ)     883   -883 
Φνξνινγηθά έζνδα -397 214 167 138 238 
Πξόσξε αλαλέσζε αδεηώλ θαη παξαρσξήζεσλ -86 -230  -21  
ΔΔΣΣ 36     
Πιεξσκή ΦΠΑ ζε επηρεηξήζεηο ηνπ Γεκνζίνπ 11     
Γηαθνξά ηακεηαθώλ-δεδνπιεπκέλσλ από ζρήκα ζηήξημεο Σξαπεδώλ 42     
Αλαδξνκηθή κείσζε επηηνθίνπ δαλείσλ 80 δηζ. από EE 286     
Δίζπξαμε θόξσλ πεξηνπζίαο πξνεγνύκελσλ εηώλ 78 -83 -83   
Μεηαθνξά εζόδσλ από ANFAs -14 -165 -47 83 83 
Γηαθνξά απαηηήζεσλ εηζπξάμεσλ από ΔΔ 299 -971 -971 -397 -397 
Δθπνκπέο ξύπσλ -41     
Πξνθαηαβνιέο από ΔΔ 22 35 35  -200 
Λνηπέο πξνζαξκνγέο -8     
Έζνδα απνθξαηηθνπνηήζεσλ 301     
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Πίλαθαο 2.1 Ιζνδύγην Γεληθήο Κπβέξλεζεο ζύκθσλα κε ηε κεζνδνινγία European System Accounts 
(ESA 95)1,2 

(ζε εθαη. επξώ) 

Πεξηγξαθή θαηεγνξίαο εζόδνπ - δαπάλεο 
2013 

Πξαγκ/ζεηο 
(πξνζσξηλά ζηνηρεία)3 

2014 2015 

Πξνβιέςεηο  
ΜΠΓ4 

Δθηηκήζεηο 
Πξνβιέςεηο 

ΜΠΓ 
Πξνβιέςεηο 

2. Δζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο – Γαπάλεο -416 -1.554 -1.640 -2.533 -1.486 
Δμνπιηζηηθά πξνγξάκκαηα (δηαθνξά πιεξσκώλ-παξαιαβώλ) 45 117 33 121 111 
Δθαξκνγή λένπ εηδηθνύ κηζζνινγίνπ -131      
Γηαθνξά απιήξσησλ νθεηιώλ θξάηνπο κε 31/12 πξνεγνύκελνπ έηνπο 567 270 313 100 100 
Καζαξή εμνηθνλόκεζε από εξγαζηαθή εθεδξεία/θηλεηηθόηεηα (αθνξά ηε 
Γεληθή Κπβέξλεζε) 

 148 23 127 135 

Αηαθηνπνίεηεο πξνθαηαβνιέο  50 10    
Τπόινηπν ινγαξηαζκώλ εθηόο πξνϋπνινγηζκνύ 71      
Γεδνπιεπκέλνη ηόθνη -1.562 -2.200 -1.800 -3.100 -2.000 
Λνγαξηαζκνί Θεζαπξνθπιαθίνπ 360 250 250 160 160 
ΔΛΔΓΔΠ 100 -228 -189 25 -108 
πκκεηνρή ζε απμήζεηο κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ (επηδνηήζεηο) -43 -82 -52 -62 -62 
Πξνζαξκνγή ζην έιιεηκκα εγγπεκέλσλ δαλείσλ (ΟΓΙΔ, ΔΑΒ θαη ΟΑ) 118 85 85 45 45 
Πνιπηεθληθά ΟΓΑ 160 -164 -160    
Γαπάλεο απνθξαηηθνπνηήζεσλ -41       
πκςεθηζκόο απνδόζεσλ κε ηελ ΔΔ  150 70    
Αλαδξνκηθά δηθαζηηθώλ 2003-2007    141     
Αλαδξνκηθά δηθαζηηθώλ θαη ζηειερώλ Δλόπισλ Γπλάκεσλ θαη σκά-
ησλ Αζθαιείαο 2012-2014 

   -415   83 

Λνηπέο Πξνζαξκνγέο -60 50 50 50 50 
Πξσηνγελέο απνηέιεζκα Κξαηηθνύ Πξνϋπνινγηζκνύ θαηά ESA95 -3.930 3.260 2.391 4.201 5.035 
% ΑΔΠ -2,2% 1,8% 1,3% 2,2% 2,7% 
Ιζνδύγην Κξαηηθνύ Πξνϋπνινγηζκνύ θαηά ESA95 -11.536 -4.840 -5.109 -4.999 -2.865 
% ΑΔΠ -6,3% -2,7% -2,8% -2,7% -1,5% 

            
Ιζνδύγην λνκηθώλ πξνζώπσλ πιελ ΓΔΚΟ 1.095 1.202 1.051 1.503 1.295 
AKAΓΔ 818 851 866 1.067 1.067 
Λνηπά λνκηθά πξόζσπα 277 351 185 436 228 

            
Ιζνδύγην επαλαηαμηλνκεκέλσλ ΓΔΚΟ 897 465 472 576 530 

            
Έιιεηκκα Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο θαηά ESA95 -9.544 -3.173 -3.586 -2.920 -1.039 

            
Ιζνδύγην ΟΣΑ 154 378 283 844 605 
Δζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο OTA 616 405 345 9 123 
Ιζνδύγην ΟΣΑ θαηά ESA95 770 783 628 853 729 

            
Ιζνδύγην ΟKΑ  1.919 -1.012 -1.184 -710 -474 
Δζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο OKA 3.448 1.771 2.735 502 446 
Ιζνδύγην ΟKΑ θαηά ESA95 5.367 759 1.551 -208 -28 

            
Ιζνδύγην Γεληθήο Κπβέξλεζεο θαηά ESA95 -3.407 -1.631 -1.408 -2.275 -338 
% ΑΔΠ -1,9% -0,9% -0,8% -1,2% -0,2% 

            
Τόθνη Γεληθήο Κπβέξλεζεο 7.222 8.080 7.501 9.129 7.860 
% ΑΕΠ 4,0% 4,4% 4,1% 4,8% 4,2% 
           
Πξσηνγελέο απνηέιεζκα Γεληθήο Κπβέξλεζεο θαηά ESA95 3.815 6.449 6.093 6.853 7.521 
% ΑΔΠ 2,1% 3,5% 3,3% 3,6% 4,0% 

            
ΑΔΠ 182.054 182.231 182.231 188.265 188.265 
1 Γηα ην 2015 δελ έρνπλ πεξηιεθζεί δαπάλεο ύςνπο 1.500 εθαη. επξώ γηα εμόθιεζε ιεμηπξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ παξειζόλησλ νηθνλνκηθώλ εηώλ. 
2 Γηα ην 2013 δελ πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ηήξημεο Σξαπεδώλ. 
3 Πξνζσξηλά ζηνηρεία, ζύκθσλα κε ηα ζηνηρεία Γηαδηθαζίαο Τπεξβνιηθνύ Διιείκκαηνο (ΓΤΔ-EDP) κελόο Απξηιίνπ 2014 ηεο ΔΛΣΑΣ. 
4 ην ΜΠΓ δελ πεξηιακβάλνληαη ηα ANFAs θαη SMPs ζηα έζνδα ηνπ Σαθηηθνύ Πξνϋπνινγηζκνύ, θαζώο δελ ππνινγίδνληαη γηα ηνπο ζηόρνπο ηνπ Πξνγξάκ-

καηνο Οηθνλνκηθήο Πξνζαξκνγήο. Όκσο, πξνθεηκέλνπ λα είλαη επρεξέζηεξε ε ζύγθξηζε, ζην ζθέινο ησλ εζόδσλ έρνπλ πξνζηεζεί ηα πξνβιεπόκελα πνζά 
ησλ ANFAs θαη SMPs. 
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Πίλαθαο 2.2 Πξσηνγελέο απνηέιεζκα Γεληθήο Κπβέξλεζεο 
ζύκθσλα κε ηε κεζνδνινγία ηνπ Πξνγξάκκαηνο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο 

(ζε εθαη. επξώ) 
 2013 2014 2015 

Πξαγκαηνπνηήζεηο 
(πξνζσξηλά ζηνηρεία)1 

Πξνβιέςεηο 
ΜΠΓ 

Δθηηκήζεηο 
Πξνβιέςεηο 

ΜΠΓ 
Πξνβιέςεηο 

1. Πξσηνγελέο απνηέιεζκα Γεληθήο Κπβέξλεζεο ζύκθσλα κε ηε 
κεζνδνινγία ESA-95 (κεηαθνξά από πίλαθα 2.1) 3.815 6.449 6.093 6.853 7.521 

 Πξνζαξκνγέο Πξνγξάκκαηνο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο           
 Μεηαθνξά εζόδσλ από ANFAs θαη SMPs (ζε δεδνπιεπκέλε βάζε) -2.701 -2.443 -2.419 -2.117 -2.098 
 Αλαδξνκηθή κείσζε επηηνθίνπ δαλείσλ 80 δηζ. επξώ από ΔΔ (GLF) -286     
 Πξνζαξκνγή γηα ΔΔΣΑ (πξώελ ΔΔΣΗΓΔ) 435 185 193   
 Πξνζαξκνγή γηα επηζηξνθέο θόξσλ πξν Οθησβξίνπ 2012 467     
 Πξνζαξκνγή γηα ην πξόγξακκα ζηήξημεο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθώλ 

ηδξπκάησλ 28     
 Έζνδα απνθξαηηθνπνηήζεσλ -301  -267   
           
2. Πξσηνγελέο απνηέιεζκα Γεληθήο Κπβέξλεζεο ζύκθσλα κε ηε 

κεζνδνινγία ηνπ Πξνγξάκκαηνο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο 1.457 4.191 3.600 4.736 5.423 
 % ΑΔΠ 0,8% 2,3% 2,0% 2,5% 2,9% 
           
3. ηόρνο Πξνγξάκκαηνο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο  2.733 2.733 5.648 5.648 
 % ΑΔΠ 0,0% 1,5% 1,5% 3,0% 3,0% 
           
4. Γεκνζηνλνκηθό θελό(-) ή Πιεόλαζκα(+) Πξνγξάκκαηνο Οηθν-

λνκηθήο Πνιηηηθήο 1.457 1.457 866 -912 -225 
 % ΑΔΠ 0,8% 0,8% 0,5% -0,5% -0,1% 
           
 ΑΔΠ 182.054 182.231 182.231 188.265 188.265 
1 Πξνζσξηλά ζηνηρεία, ζύκθσλα κε ηα ζηνηρεία Γηαδηθαζίαο Τπεξβνιηθνύ Διιείκκαηνο (ΓΤΔ-EDP) Απξηιίνπ ηεο ΔΛΣΑΣ 

 
 
 
1.1 Σαθηηθόο Πξνϋπνινγηζκόο 
 

Έζνδα 

 

Σα θαζαξά έζνδα ηνπ Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ, κεηά ηε κείσζε ησλ επηζηξνθψλ, εθηηκά-

ηαη φηη ζα δηακνξθσζνχλ ζηα 49.738 εθαη. επξψ, παξνπζηάδνληαο πζηέξεζε θαηά 1.045 εθαη. 

επξψ ή 2,1% έλαληη ηνπ ζηφρνπ ηνπ ΜΠΓ 2015-2018. Ζ απφθιηζε απηή ππεξθαιχπηεηαη, ζε 

δεκνζηνλνκηθή βάζε, κεηά ηηο εζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο, θπξίσο απφ ηελ παξάηαζε 

ζηελ πξνζεζκία θαηαβνιήο ησλ δχν δφζεσλ ηνπ Δληαίνπ Φφξνπ Ηδηνθηεζίαο Αθηλήησλ 

(ΔΝΦΗΑ), νη νπνίεο ζα εηζπξαρζνχλ ηνπο δχν πξψηνπο κήλεο ηνπ 2015.  

 

Λακβάλνληαο ππφςε θαη ηηο εζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο, ηα έζνδα ηνπ Σαθηηθνχ Πξνυ-

πνινγηζκνχ, ζε δεκνζηνλνκηθή βάζε, εθηηκάηαη φηη ζα αλέιζνπλ ζηα 49.660 εθαη. επξψ, ήηνη 

απμεκέλα θαηά 119 εθαη. επξψ έλαληη ηνπ ζηφρνπ. 

 

Σα θαζαξά έζνδα ηνπ Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ, κεηά ηε κείσζε ησλ επηζηξνθψλ, ζα είλαη 

απμεκέλα θαηά 2 δηζ. επξψ ζε ζρέζε κε ην 2013, ιφγσ ηεο επίδξαζεο παξεκβάζεσλ πνπ έ-

ρνπλ ζεζκνζεηεζεί ηα πξνεγνχκελα ρξφληα, ηεο απμαλφκελεο θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο 

αιιά θαη ηεο βειηίσζεο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

 
Άκεζνη θόξνη 
 

Απφ ηελ άκεζε θνξνινγία, εθηηκάηαη φηη ζα εηζπξαρζνχλ 21.339 εθαη. επξψ, εκθαλίδνληαο 

κείσζε θαηά 5,4% έλαληη ηνπ ζηφρνπ ηνπ ΜΠΓ 2015-2018. Ζ απφθιηζε έλαληη ησλ ζηφρσλ, 

ζε ηακεηαθή βάζε, νθείιεηαη, θπξίσο, ζηελ παξάηαζε πνπ δφζεθε γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ 
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ΔΝΦΗΑ έσο θαη ην Φεβξνπάξην ηνπ 2015, ζηελ αλακελφκελε κείσζε ησλ εζφδσλ απφ ηε θν-

ξνιφγεζε ησλ ηφθσλ ησλ θαηαζέζεσλ ιφγσ ηεο κείσζεο ησλ επηηνθίσλ, θαη ζηε κεησκέλε 

απφδνζε ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ πνπ είραλ πεξηιεθζεί ζην ΜΠΓ 2015-2018, φπσο ε θνξν-

ιφγεζε ησλ απνζεκαηηθψλ ησλ εηαηξεηψλ πνπ δελ είραλ θνξνινγεζεί θαη ν θφξνο ππεξαμίαο 

κεηαβίβαζεο θεθαιαίνπ.  

 

Αληίζεηα, αχμεζε παξνπζηάδεη ε είζπξαμε ησλ άκεζσλ θφξσλ παξειζφλησλ εηψλ απφ ιεμη-

πξφζεζκεο νθεηιέο, θαζψο θαη ε είζπξαμε εθθξεκψλ νθεηιψλ απφ ην Έθηαθην Δηδηθφ Σέινο 

Αθηλήησλ (ΔΔΣΑ) θαη απφ ην Φφξν Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο (ΦΑΠ).  

 
Έκκεζνη θόξνη 
 

Απφ ηνπο έκκεζνπο θφξνπο, αλακέλεηαη λα εηζπξαρζνχλ 24.312 εθαη. επξψ, παξνπζηάδνληαο 

κηθξή αχμεζε θαηά 0,1% έλαληη ηνπ ζηφρνπ ηνπ ΜΠΓ 2015-2018. Ζ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιε-

ζε ζην ζθέινο ησλ έκκεζσλ θφξσλ απνδίδεηαη, θπξίσο, ζηε ζηαδηαθή αλάθακςε ηεο ηδησηη-

θήο θαηαλάισζεο πνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αχμεζε ηεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο, ηφλσζε ηηο εη-

ζπξάμεηο ΦΠΑ ησλ ινηπψλ πξντφλησλ θαη ησλ ινηπψλ ζπλαιιαγψλ, ε νπνία ππεξθαιχπηεη ηε 

κείσζε ησλ εζφδσλ απφ ηνλ Δηδηθφ Φφξν Καηαλάισζεο (ΔΦΚ) θαη ηδίσο ηνπ ΦΠΑ πεηξε-

ιαηνεηδψλ, εμαηηίαο θπξίσο ηεο κείσζεο ηεο θαηαλάισζεο ζην πεηξέιαην ζέξκαλζεο πνπ ε-

πήιζε κεηά ηελ ελαξκφληζε ηνπ ΔΦΚ ζην πεηξέιαην ζέξκαλζεο θαη θίλεζεο. 

 

ηηο εθηηκήζεηο γηα ην 2014, έρνπλ ελζσκαησζεί θαη νη πξνβιέςεηο γηα κηθξή απψιεηα εζφ-

δσλ (ζην ηειεπηαίν ηξίκελν) εμαηηίαο ηεο κείσζεο θαηά 30% ηνπ ΔΦΚ ζην πεηξέιαην ζέξ-

καλζεο, κέηξν πνπ ζα αλαθνπθίζεη ηνπο πνιίηεο θαη ηα λνηθνθπξηά κε ρακειά εηζνδήκαηα 

αθνχ δηαηεξνχληαη παξάιιεια ηα δηεπξπκέλα θξηηήξηα ρνξήγεζεο ηνπ επηδφκαηνο ζέξκαλ-

ζεο. 
 
Με θνξνινγηθά έζνδα 
 

Σα κε θνξνινγηθά έζνδα εθηηκάηαη φηη ζα δηακνξθσζνχλ ζηα 3.088 εθαη. επξψ, εκθαλίδν-

ληαο αχμεζε θαηά 10,8% έλαληη ηνπ ζηφρνπ ηνπ ΜΠΓ 2015-2018. Ζ αχμεζε απηή πξνέξρε-

ηαη, θπξίσο, απφ ηελ είζπξαμε θφξσλ κε ηαπηφηεηα νθεηιήο πνπ εθαξκφδεηαη γηα πξψηε θν-

ξά. εκεηψλεηαη φηη νξηζκέλεο θαηεγνξίεο θνξνινγηθψλ εζφδσλ θαηαρσξνχληαη πξνζσξηλά 

ζε κε θνξνινγηθφ θσδηθφ εζφδσλ θαη ζηε ζπλέρεηα, κεηά απφ έιεγρν ησλ ΓΟΤ, θαηαινγίδν-

ληαη ζηηο θαηεγνξίεο εζφδσλ πνπ αληηζηνηρνχλ. 
 

Με ηαθηηθά έζνδα  

 

Σα κε ηαθηηθά έζνδα (έζνδα απφ θαηαξγεζέληεο εηδηθνχο ινγαξηαζκνχο, ΝΑΣΟ θ.ιπ.) εθηη-

κάηαη φηη ζα δηακνξθσζνχλ ζην πνζφ ησλ 1.123 εθαη. επξψ, παξνπζηάδνληαο κείσζε θαηά 

3,6% έλαληη ηνπ ζηφρνπ ηνπ ΜΠΓ 2015-2018.  

 
Μεηαθνξά απoδόζεσλ από ηε δηαθξάηεζε νκνιόγσλ ηνπ Ειιεληθνύ Δεκνζίνπ ζηα ραξηνθπιάθηα Κε-
ληξηθώλ Τξαπεδώλ ηνπ Επξσζπζηήκαηνο (ANFA) 
 

Απφ ηε κεηαθνξά απνδφζεσλ απφ ηε δηαθξάηεζε νκνιφγσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ζηα 

ραξηνθπιάθηα ησλ Κεληξηθψλ Σξαπεδψλ ηνπ Δπξσζπζηήκαηνο (ANFAs) αλακέλεηαη λα εη-

ζπξαρζνχλ, ζε δεκνζηνλνκηθή βάζε, 478,8 εθαη. επξψ θαη απφ ην Securities Market Pro-

gramme – SMPs, απφ ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα (ΔΚΣ), 1.941 εθαη. επξψ, ήηνη ζπ-

λνιηθά 2.419,8 εθαη. επξψ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα έζνδα απηά θαηαηίζεληαη απεπζείαο ζηνλ εη-

δηθφ ινγαξηαζκφ εμππεξέηεζεο ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο (segregated account) θαη δελ ππνινγί-
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δνληαη ζην απνηέιεζκα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ Πξνγξάκκα-

ηνο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο. 

 
Επηζηξνθέο αρξεσζηήησο εηζπξαρζέλησλ εζόδσλ 

 

Οη επηζηξνθέο αρξεσζηήησο εηζπξαρζέλησλ εζφδσλ αλακέλεηαη λα δηακνξθσζνχλ ζηα 3.136 

εθαη. επξψ, δειαδή ζην επίπεδν ηνπ ζηφρνπ πνπ είρε ηεζεί. 

 

Γαπάλεο 
 

Οη ζπλνιηθέο δαπάλεο ηνπ Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ εθηηκάηαη φηη ζα δηακνξθσζνχλ ζηα 

49.326 εθαη. επξψ, κεησκέλεο θαηά 415 εθαη. επξψ έλαληη ηνπ ζηφρνπ ηνπ ΜΠΓ 2015-2018 

θαη θαηά 2.483 εθαη. επξψ ζε ζρέζε κε ην 2013. Δάλ ζπλππνινγηζηνχλ θαη νη δαπάλεο γηα 

ηελ εμφθιεζε ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ηνπ θξάηνπο, νη νπνίεο γηα ην 2014 εθηηκάηαη φηη 

ζα αλέιζνπλ ζε 1.219 εθαη. επξψ, απμεκέλεο θαηά 717 εθαη. επξψ ζε ζρέζε κε ην ζηφρν ηνπ 

ΜΠΓ 2015-2018, πνπ ζα εληζρχζεη ηε ξεπζηφηεηα ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία, ηφηε νη ζπ-

λνιηθέο δαπάλεο ηνπ Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ εθηηκάηαη φηη ζα δηακνξθσζνχλ ζηα 50.545 

εθαη. επξψ, απμεκέλεο θαηά 302 εθαη. επξψ έλαληη ηνπ ζηφρνπ ηνπ ΜΠΓ 2015-2018. 

 

Οη πξσηνγελείο δαπάλεο (πξν ηφθσλ) ηνπ Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ εθηηκάηαη φηη ζα δηα-

κνξθσζνχλ ζηα 42.483 εθαη. επξψ, κεησκέλεο θαηά 128 εθαη. επξψ έλαληη ηνπ ζηφρνπ ηνπ 

ΜΠΓ 2015-2018 θαη θαηά 1.747 εθαη. επξψ ζε ζρέζε κε ην 2013. 

 

Ζ εμέιημε απηή απνηππψλεη ην γεγνλφο φηη έρεη ειεγρζεί ε δηαρείξηζε θαη έρεη πξνσζεζεί ε 

πεηζαξρία ζην ζθέινο ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ, κε απνηέιεζκα ε απφδνζε ησλ παξεκβάζεσλ 

δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αξρηθέο εθηηκήζεηο, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη 

θαη ζηε ζπληνληζκέλε απφ φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο πξνζπάζεηα. 

 
Αλάιπζε δαπαλώλ θαηά θαηεγνξίεο 

 
Μηζζνί θαη ζπληάμεηο 

 

Οη δαπάλεο γηα κηζζνχο θαη ζπληάμεηο εθηηκάηαη φηη ζα δηακνξθσζνχλ ζε 18.613 εθαη. επξψ, 

απμεκέλεο θαηά 125 εθαη. επξψ έλαληη ηνπ ζηφρνπ ηνπ ΜΠΓ 2015-2018, πνπ απνδίδεηαη 

θπξίσο ζηελ αχμεζε ησλ δαπαλψλ κηζζνδνζίαο ιφγσ: 

 

 ηεο θηλεηηθφηεηαο πξνζσπηθνχ θαη ηεο ζπλεπαθφινπζεο κεηαθνξάο ησλ ζρεηηθψλ θνλδπ-

ιίσλ απφ θνξείο ησλ ινηπψλ ππνηνκέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο (θπξίσο απφ ηνπο ΟΣΑ 

α’ βαζκνχ θαη απφ ηνλ ΔΟΠΤΤ) ζε θνξείο ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο (θπξίσο ζηα Τπνπξ-

γεία Τγείαο, Γεκφζηαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, Γηθαηνζχλεο, Δζσηεξηθψλ θαη 

ζηηο Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο), 

 ησλ λέσλ πξνζιήςεσλ πξνζσπηθνχ κε βάζε ηνλ θαλφλα 1:1 (κηα πξφζιεςε γηα θάζε κηα 

αλαγθαζηηθή απνρψξεζε) θαη 

 ηελ θαηαβνιή απμεκέλσλ απνδνρψλ ζηα ζηειέρε ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ θαη ησλ σκά-

ησλ Αζθαιείαο, ελ ελεξγεία θαη ζπληαμηνχρνπο, απφ 1/7/2014. 

 
Αζθάιηζε, πεξίζαιςε θαη θνηλσληθή πξνζηαζία 

 

Οη δαπάλεο απηέο εθηηκάηαη φηη ζα δηακνξθσζνχλ ζε 14.390 εθαη. επξψ, απμεκέλεο θαηά 635 

εθαη. επξψ έλαληη ηνπ ζηφρνπ ηνπ ΜΠΓ 2015-2018, ε νπνία απνδίδεηαη θπξίσο: 
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 ζηελ αλάγθε πξφζζεηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ λνζνθνκείσλ, σο αληηζηάζκηζκα ηεο κεησ-

κέλεο ρξεκαηνδφηεζήο ηνπο απφ ηνλ ΔΟΠΤΤ, 

 ζηηο κεησκέλεο κεηαβηβάζεηο ηνπ Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ θπξίσο πξνο ηνλ ΔΟΠΠΤ 

ιφγσ ησλ κεησκέλσλ δαπαλψλ κηζζνδνζίαο ηνπ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ ηεο θηλε-

ηηθφηεηαο ηνπ ηαηξηθνχ θπξίσο πξνζσπηθνχ,  

 ζηελ αχμεζε ησλ επηρνξεγήζεσλ ηνπ ΟΓΑ θαη ηνπ ΟΑΔΔ κε ηαπηφρξνλε ηζφπνζε κείσ-

ζε ησλ απνδηδφκελσλ πφξσλ πξνο απηνχο θαη  

 ζηηο δαπάλεο γηα ηε ρνξήγεζε απνδεκηψζεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ΔΡΣ. 

 
Επηρνξεγήζεηο, ιεηηνπξγηθέο θαη ινηπέο θαηαλαισηηθέο δαπάλεο 

 

Οη δαπάλεο απηέο εθηηκάηαη φηη ζα δηακνξθσζνχλ ζε 5.770 εθαη. επξψ, απμεκέλεο θαηά 126 

εθαη. επξψ έλαληη ηνπ ζηφρνπ ηνπ ΜΠΓ 2015-2018, πνπ απνδίδεηαη θπξίσο ζηηο απμεκέλεο 

δαπάλεο γηα ηελ θάιπςε: 

 

 ησλ ππνρξεψζεσλ πξνεγνπκέλσλ νηθνλνκηθψλ εηψλ ηεο «ΟΑΘ ΑΔ» βάζεη δηαηηεηηθψλ 

απνθάζεσλ, 

 ηεο δηελέξγεηαο ησλ δεκνηηθψλ εθινγψλ θαη ησλ επξσεθινγψλ, 

 ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηειεπηθνηλσληαθνχ έξγνπ ΤΕΔΤΞΗ Η θαη 

 ηεο κίζζσζεο επηπιένλ ελαέξησλ κέζσλ δαζνππξφζβεζεο ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο 

γηα ηελ αληηππξηθή πεξίνδν ηνπ 2014. 

 

Οη απμήζεηο απηέο αληηζηαζκίδνληαη, κεξηθψο, απφ ηε κείσζε ησλ δαπαλψλ γηα επηρνξεγή-

ζεηο, αθνχ ιφγσ ηεο θηλεηηθφηεηαο θαη ησλ απνρσξήζεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ κεηψλνληαη αληί-

ζηνηρα θαη νη αλάγθεο ησλ θνξέσλ γηα επηρνξήγεζε γηα ηελ θάιπςε ησλ δαπαλψλ κηζζνδνζί-

αο. 

 

Ο Οξγαληζκφο Αζηηθψλ πγθνηλσληψλ Θεζζαινλίθεο (ΟΑΘ) θαη ην Διιεληθφ Γεκφζην έ-

ρνπλ ζπλάςεη, απφ ηνλ Απξίιην ηνπ 2001, δηκεξή ζπκθσλία γηα ηελ θάιπςε ησλ ειιεηκκάησλ 

ηνπ ΟΑΘ. 

 

Γηα ηελ πεξίνδν 2008-2013 ην επηπιένλ πνζφ ηεο δαπάλεο γηα ηελ θάιπςε ησλ ειιεηκκάησλ 

ηνπ ΟΑΘ αλήιζε ζε 687 εθαη. επξψ πεξίπνπ. 

 

Σν 2014 εθδφζεθαλ δχν θνηλέο Τπνπξγηθέο απνθάζεηο γηα ηνλ ΟΑΘ νη νπνίεο πξνβιέπνπλ: 

 ηελ αλακφξθσζε ηεο ηηκνινγηαθήο ηνπ πνιηηηθήο θαζψο θαη ινηπέο παξεκβάζεηο γηα βει-

ηίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ θαη  

 ηε ξχζκηζε ηνπ χςνπο ηεο επηρνξήγεζήο ηνπ, γηα ηα έηε 2015-2017. 

 

ην πιαίζην απηφ, ζπκθσλήζεθε φηη ην Γεκφζην ζα θαιχςεη ηα ειιείκκαηα ηεο πεξηφδνπ 

2012-2013 κε επηπιένλ θνλδχιηα χςνπο 121 εθαη. επξψ πεξίπνπ, δηακνξθψλνληαο ην πνζφ 

ρξεκαηνδφηεζεο ηεο πεξηφδνπ απηήο ζε 808 εθαη. επξψ πεξίπνπ. 

 

Με ηε ζπκθσλία απηή επηηεχρζεθε ζεκαληηθή εθινγίθεπζε ηνπ πνζνχ ηεο εηήζηαο ελίζρπζεο 

ηνπ ΟΑΘ απφ ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ κε πνζά ηα νπνία πξνβιέπεηαη λα δηακνξθσ-

ζνχλ ζε 53 εθαη. επξψ γηα ην 2015, 47 εθαη. επξψ γηα ην 2016 θαη 44 εθαη. επξψ γηα ην 2017.  

 

Δπνκέλσο, κε βάζε ηα παξαπάλσ, νη εμνηθνλνκήζεηο γηα ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ αλακέ-

λεηαη φηη ζα αλέιζνπλ ζε 260 εθαη. επξψ γηα ηελ πεξίνδν 2015-2017. 
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Οη ξπζκίζεηο έρνπλ ελζσκαησζεί ζην Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην ηνπ ΟΑΘ. 
 
Απνδηδόκελνη πόξνη 

 

Ζ πξφβιεςε γηα ην χςνο ησλ δαπαλψλ απηψλ αλέξρεηαη ζε 3.348 εθαη. επξψ, κεησκέλεο θαηά 

453 εθαη. επξψ έλαληη ηνπ ζηφρνπ ηνπ ΜΠΓ 2015-2018. Ζ κείσζε απηή νθείιεηαη, θπξίσο, 

ζηηο κεησκέλεο απνδφζεηο πξνο ηνλ ΟΓΑ θαη ηνλ ΟΑΔΔ ιφγσ ηνπ πξφζθαηνπ εμνξζνινγη-

ζκνχ ησλ εζφδσλ ππέξ ηξίησλ κε ζηφρν ηε βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο ησλ δεκφ-

ζησλ πφξσλ. Γηα ηελ απνηξνπή ηεο κείσζεο ηεο ζπλνιηθήο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ελ ιφγσ θν-

ξέσλ, έρεη πξνβιεθζεί ε αληηζηάζκηζε ηεο απψιεηαο απηήο κε αληίζηνηρε ελίζρπζε ησλ επη-

ρνξεγήζεψλ ηνπο απφ ηνλ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ. 

 
Απνζεκαηηθό 

 

Ηδηαίηεξα ιεινγηζκέλε είλαη ε ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ηνπ απνζεκαηηθνχ ηνπ Σαθηηθνχ Πξνυ-

πνινγηζκνχ, αθνινπζψληαο ηελ πνξεία απνξξφθεζεο ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. πγθεθξηκέ-

λα, θαηά ην νθηάκελν ηνπ 2014, έρνπλ θαηαλεκεζεί 466 εθαη. επξψ ή ην 41,6% ησλ πηζηψ-

ζεσλ ηνπ απνζεκαηηθνχ πνπ πξνβιέπνληαλ ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ, ελψ ζα δηαηεζνχλ επηπιένλ 

300 εθαη. επξψ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο επηρνξήγεζεο ησλ λνζνθνκείσλ, σο αληηζηάζκηζκα ησλ 

κεησκέλσλ κεηαβηβάζεσλ απφ ηνλ ΔΟΠΤΤ. 

 

Σν κέξνο ηνπ απνζεκαηηθνχ πνπ έρεη ήδε θαηαλεκεζεί, αθνξά θπξίσο ηελ θάιπςε έθηαθησλ 

θαη αλειαζηηθνχ ραξαθηήξα δαπαλψλ, θπξίσο γηα: 

 

 ηελ επηρνξήγεζε ζην Γήκν Κεθαινληάο γηα ηελ ελίζρπζε ησλ πιεγέλησλ απφ ηνπο ζεη-

ζκνχο,  

 ηελ εθηέιεζε ηειεζίδηθσλ δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ,  

 ηε δηελέξγεηα ησλ δεκνηηθψλ εθινγψλ θαη ησλ επξσεθινγψλ, 

 ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθησλ δαπαλψλ ηξνθνδνζίαο θξαηνπκέλσλ,  

 ηε κίζζσζε επηπιένλ ελαέξησλ κέζσλ δαζνππξφζβεζεο,  

 ηελ θάιπςε πξφζζεησλ δαπαλψλ αζθάιεηαο λαπζηπινΐαο,  

 επηδνηήζεηο άγνλσλ λαπηηιηαθψλ γξακκψλ,  

 απνδεκηψζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο πξψελ «ΔΡΣ ΑΔ», 

 ηελ θάιπςε ππνρξεψζεσλ πξνεγνπκέλσλ εηψλ πξνο ηελ «ΟΑΘ ΑΔ» ζε εθηέιεζε δηαη-

ηεηηθψλ απνθάζεσλ,  

 ηε ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ ΤΕΔΤΞΗ Η θαη 

 ηελ επηρνξήγεζε ησλ «Διιεληθψλ Ακπληηθψλ πζηεκάησλ-ΔΑ ΑΔ» θαη ηεο «ΔΛΒΟ 

ΑΔ», ζην πιαίζην ηεο εμπγίαλζήο ηνπο. 

 
Τόθνη 

 

Οη ηακεηαθέο δαπάλεο γηα ηφθνπο, εθηηκάηαη φηη ζα δηακνξθσζνχλ ζηα 5.700 εθαη. επξψ 

(3,1% ηνπ ΑΔΠ), κεησκέλεο θαηά 200 εθαη. επξψ ζε ζρέζε κε ην ζηφρν ηνπ ΜΠΓ 2015-

2018 ιφγσ ηεο ζεκαληηθήο κείσζεο, ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο, ησλ επηηνθίσλ ησλ εληφθσλ 

γξακκαηίσλ, πνπ δελ είρε πεξηιεθζεί ζην ΜΠΓ 2015-2018.  
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Δαπάλεο εθηακίεπζεο δαλείσλ από ην Επξσπατθό Τακείν Χξεκαηνπηζησηηθήο Σηαζεξόηεηαο (EFSF) 

 

Οη δαπάλεο απηέο εθηηκάηαη φηη ζα δηακνξθσζνχλ ζηα 51 εθαη. επξψ, κεησκέλεο θαηά 4 εθαη. 

επξψ ζε ζρέζε κε ην ζηφρν ηνπ ΜΠΓ 2015-2018. 

 
Εμνπιηζηηθά πξνγξάκκαηα  

 

Οη ηακεηαθέο δαπάλεο γηα ηελ πινπνίεζε εμνπιηζηηθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δ-

ζληθήο Άκπλαο εθηηκάηαη φηη ζα δηακνξθσζνχλ ζηα 450 εθαη. επξψ, κεησκέλεο θαηά 83 εθαη. 

επξψ ζε ζρέζε κε ην ζηφρν ηνπ ΜΠΓ 2015-2018. 

 
Καηαπηώζεηο εγγπήζεσλ 

 

Σν ζπλνιηθφ χςνο ησλ δαπαλψλ γηα θαηαπηψζεηο εγγπήζεσλ πξνο θνξείο εληφο θαη εθηφο Γε-

ληθήο Κπβέξλεζεο εθηηκάηαη φηη ζα δηακνξθσζεί ζηα 642 εθαη. επξψ, ζην χςνο ησλ πξνβιέ-

ςεσλ ηνπ ΜΠΓ 2015-2018. 

 
1.2 Πξόγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ (ΠΓΔ) 
 

Οη πιεξσκέο ηνπ ΠΓΔ κέρξη ην ηέινο ηνπ 2014 εθηηκάηαη φηη ζα αλέιζνπλ ζπλνιηθά ζε 6.800 

εθαη. επξψ, απφ ηα νπνία 6.100 εθαη. επξψ ζα δηαηεζνχλ γηα έξγα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα θαη 

απφ πφξνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηα ππφινηπα 700 εθαη. επξψ γηα έξγα πνπ ρξεκαην-

δνηνχληαη ακηγψο απφ εζληθνχο πφξνπο. Έλαο απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο δεκνζηνλνκηθνχο ζηφ-

ρνπο ζηελ εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΠΓΔ γηα ην 2014 παξακέλεη ε επίηεπμε ηεο α-

πνξξφθεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ πφξσλ ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ, ε εμα-

ζθάιηζε δειαδή ηεο εηζξνήο ηεο θνηλνηηθήο ζπλδξνκήο.  

 

Δηδηθφηεξα, ζην ΠΓΔ 2014 δίδεηαη έκθαζε ζηελ ηαρεία πινπνίεζε φισλ ησλ δξάζεσλ ηνπ 

ΔΠΑ θαζψο θαη ησλ ινηπψλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ (Αγξνηηθήο Αλάπηπ-

μεο, Αιηείαο θ.ιπ.), δεδνκέλνπ φηη ηα επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα ηεο πξνγξακκαηηθήο πε-

ξηφδνπ 2007-2013 έρνπλ εηζέιζεη ζηελ ηειηθή θάζε πινπνίεζήο ηνπο, θαζψο θαη ζηελ επί-

ζπεπζε ησλ ελεξγεηψλ γηα ηελ έλαξμε ηεο πινπνίεζεο έξγσλ πνπ ζα βαξχλνπλ ηε λέα πξν-

γξακκαηηθή πεξίνδν 2014-2020.  

 

1.3 Λνηπνί ηνκείο Γεληθήο Κπβέξλεζεο 
 
Τνπηθή Απηνδηνίθεζε 

 

Σν ηζνδχγην ηνπ ελνπνηεκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ ΟΣΑ (Γήκσλ θαη Πεξηθεξεηψλ), ζε δε-

κνζηνλνκηθή βάζε, γηα ην έηνο 2014 εθηηκάηαη φηη ζα δηακνξθσζεί ζηα 628 εθαη. επξψ, έλα-

ληη ζηφρνπ χςνπο 783 εθαη. επξψ ηνπ ΜΠΓ 2015-2018.  

 

Ζ απφθιηζε απηή απνδίδεηαη, θπξίσο, ζηελ αχμεζε ησλ επελδπηηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ δαπα-

λψλ ησλ ΟΣΑ, ιφγσ θαη ηεο δηεμαγσγήο ησλ απηνδηνηθεηηθψλ εθινγψλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη, ε 

κείσζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ΟΣΑ απφ ηνλ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ νθείιεηαη ζηελ ε-

θαξκνγή ηνπ κέηξνπ ηεο δηαζεζηκφηεηαο θαη θηλεηηθφηεηαο ησλ ππαιιήισλ ηεο ηνπηθήο απ-

ηνδηνίθεζεο κε απνηέιεζκα ηε κεηαθνξά ησλ πηζηψζεσλ κηζζνδνζίαο θπξίσο ζε θνξείο ηεο 

θεληξηθήο δηνίθεζεο φπνπ κεηαθηλήζεθε ην πξνζσπηθφ απηφ. 
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Οξγαληζκνί Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (ΟΚΑ) 

 

Σν ηακεηαθφ ηζνδχγην ησλ Οξγαληζκψλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (Αζθαιηζηηθά Σακεία, Οξ-

γαληζκνί Απαζρφιεζεο, ΔΟΠΤΤ θαη λνζνθνκεία) αλακέλεηαη λα δηακνξθσζεί ζε έιιεηκκα 

χςνπο 1.184 εθαη. επξψ, έλαληη ζηφρνπ γηα έιιεηκκα χςνπο 1.012 εθαη. επξψ ζην ΜΠΓ 

2015-2018. 

 

Ζ εμέιημε απηή απνδίδεηαη θπξίσο: 

 ζηε κείσζε ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ιφγσ ηεο ζπλερηδφκελεο χθεζεο, 

 ζηελ αχμεζε ηεο ζπληαμηνδνηηθήο δαπάλεο θπξίσο ζηηο επηθνπξηθέο θαη ελ κέξεη ζηηο θχ-

ξηεο ζπληάμεηο, 

 ζηελ αχμεζε ηεο δαπάλεο γηα ην ΔΚΑ, θαζψο θαη 

 ζηελ αχμεζε ησλ δαπαλψλ παξνρψλ ππεξεζηψλ πγείαο. 

 

Ωζηφζν, ζε δεκνζηνλνκηθή βάζε, ην απνηέιεζκα αλακέλεηαη λα δηακνξθσζεί ζε πιεφλαζκα 

χςνπο 1,6 δηζ. επξψ, έλαληη ζηφρνπ 0,8 δηζ. επξψ, ιφγσ θπξίσο ηεο κείσζεο ησλ απιήξσησλ 

ππνρξεψζεσλ θαηά 2,7 δηζ. επξψ γηα ην ζχλνιν ηνπ ηνκέα ησλ Οξγαληζκψλ Κνηλσληθήο Α-

ζθάιηζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο εμφθιεζεο ιεμηπξφζεζκσλ νθεη-

ιψλ. 

 

 Αζθαιηζηηθά Σακεία 
 

Ζ εθηηκψκελε κείσζε είζπξαμεο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ δελ ζα είλαη ηδηαίηεξα ζεκα-

ληηθή, γεγνλφο πνπ απνδίδεηαη θπξίσο ζηελ αλάζρεζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο καθξνρξφληαο χθε-

ζεο, ζηε κείσζε ηνπ κηζζνινγηθνχ θφζηνπο θαη ζηε ζπγθξάηεζε ηεο αλεξγίαο.  

 

Ζ εθηηκψκελε ππέξβαζε ζην ζθέινο ησλ δαπαλψλ, έλαληη ησλ ζηφρσλ, νθείιεηαη ζηηο θχξηεο 

θαη ζηηο επηθνπξηθέο ζπληάμεηο, ιφγσ ηνπ απμεκέλνπ αξηζκνχ ησλ λέσλ ζπληαμηνχρσλ θαη 

ζηα απμεκέλα πνζά γηα ηελ θαηαβνιή αλαδξνκηθψλ κεηά ηελ νξηζηηθή έθδνζε ησλ ζπληάμε-

σλ. 

 

Απμεκέλε εκθαλίδεηαη θαη ε δαπάλε γηα ην ΔΚΑ, εμαηηίαο ηεο κε αλαπξνζαξκνγήο ησλ 

θξηηεξίσλ ρνξήγεζήο ηνπ θαη θαηά ζπλέπεηα ηεο αχμεζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ δηθαηνχρσλ. 

 

Πξνθεηκέλνπ λα αληηζηαζκηζηνχλ νη απψιεηεο, θπξίσο, ζην ζθέινο ησλ εζφδσλ ησλ Αζθαιη-

ζηηθψλ Σακείσλ, ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο ζπλερίδεη λα 

πινπνηεί ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο πνπ ζηνρεχνπλ, θπξίσο, ζηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ ΟΑΔΔ, 

ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αδήισηεο θαη αλαζθάιηζηεο εξγαζίαο, ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο εη-

ζθνξνδηαθπγήο θαη ζηελ νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ ζπκςεθηζκνχ θνξνινγηθψλ απαηηή-

ζεσλ κε αζθαιηζηηθέο νθεηιέο. 

 

 Οξγαληζκνί Απαζρόιεζεο 

 

Οη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ηνπ Οξγαληζκνχ Απαζρνιήζεσο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ (ΟΑΔΓ) 

ζα παξακείλνπλ εληφο ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ πεξηιεθζεί ζην ΜΠΓ 2015-2018. Σν χςνο 

ησλ δαπαλψλ γηα επηδφκαηα αλεξγίαο ζα κεησζεί, θπξίσο ιφγσ ηεο αιιαγήο ησλ ραξαθηεξη-

ζηηθψλ ηεο αλεξγίαο, εμαηηίαο ηεο αχμεζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ καθξνρξφληα αλέξγσλ. Ωζηφζν, 

εθηηκάηαη φηη ζα απμεζνχλ νη δαπάλεο γηα πξνγξάκκαηα ελίζρπζεο ηεο απαζρφιεζεο ιφγσ 

ηεο πηνζέηεζεο ελεξγεηηθψλ πνιηηηθψλ γηα ηελ απαζρφιεζε, ζχκθσλα κε ην ζρεδηαζκφ ηνπ 

Οξγαληζκνχ.  
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 Δζληθόο Οξγαληζκόο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο (ΔΟΠΤΤ) 

 

Σα ζηνηρεία εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΔΟΠΤΤ θαηαγξάθνπλ αχμεζε ησλ ππν-

ρξεψζεψλ ηνπ, θπξίσο ζηελ θαηεγνξία ησλ ινηπψλ παξνρψλ αζζέλεηαο (δηαγλσζηηθέο εμεηά-

ζεηο, λνζήιηα ηδησηηθψλ θιηληθψλ, θπζηθνζεξαπείεο, ζπκβεβιεκέλνη γηαηξνί, δαπάλεο αζθα-

ιηζκέλσλ ΔΟΠΤΤ), αιιά θαη ζηε θαξκαθεπηηθή δαπάλε. Σν απμεκέλν χςνο ησλ ππνρξεψ-

ζεσλ απηψλ αληηκεησπίδεηαη, ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ, κε ηελ εθαξκνγή κεραληζκψλ απ-

ηφκαηεο επηζηξνθήο (clawback) θαη θιηκαθνχκελνπ πνζνζηνχ επηζηξνθήο (rebate) ψζηε λα 

ηεξεζνχλ ηα θαζνξηζκέλα απφ ην ΜΠΓ 2015-2018 φξηα δαπαλψλ γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο θα-

ηεγνξίεο. Με ηε ρξήζε ησλ παξαπάλσ εξγαιείσλ, εθηηκάηαη φηη ν ΔΟΠΤΤ ζα βειηηψζεη ην 

ηακεηαθφ ηνπ απνηέιεζκα ζε ζρέζε κε απηφ πνπ είρε πξνβιεθζεί ζην ΜΠΓ 2015-2018, θαη, 

θπξίσο ζα κεηψζεη ζεκαληηθά ηηο απιήξσηεο ππνρξεψζεηο ηνπ πξνο ηξίηνπο ζε ζρέζε κε ην 

χςνο ηνπο ηελ 31/12/2013. 

 

ην ζθέινο ησλ εζφδσλ, νη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ηνπ ΔΟΠΤΤ αλακέλεηαη λα παξακείλνπλ 

εληφο ησλ ζηφρσλ, ελψ ε κείσζε ηεο επηρνξήγεζήο ηνπ θαηά 140 εθαη. επξψ πεξίπνπ νθείιε-

ηαη ζηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο δηαζεζηκφηεηαο/θηλεηηθφηεηαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ. 

εκαληηθφ κέξνο απφ ηε κείσζε ηεο επηρνξήγεζεο κεηαθέξζεθε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

δαπαλψλ κηζζνδνζίαο ηνπ ηαηξηθνχ θαη πγεηνλνκηθνχ πξνζσπηθνχ πνπ κεηαθηλήζεθε απφ ηνλ 

ΔΟΠΤΤ ζην λενζχζηαην Πξσηνβάζκην Δζληθφ Γίθηπν Τγείαο (ΠΔΓΤ). 

 

 Ννζνθνκεία 

 

Ο πξνυπνινγηζκφο ησλ λνζνθνκείσλ ζην ζθέινο ησλ εζφδσλ εθηειείηαη ζχκθσλα κε ηνλ αξ-

ρηθφ ζρεδηαζκφ, πιελ ησλ κεηαβηβάζεσλ απφ ηνλ ΔΟΠΤΤ, φπνπ παξαηεξείηαη ζεκαληηθή 

πζηέξεζε. Σν ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα ζα αληηκεησπηζηεί κε πεξαηηέξσ κεηαβηβάζεηο πηζηψ-

ζεσλ απφ ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ. Αληίζηνηρα, ζην ζθέινο ησλ δαπαλψλ νη ζπλνιηθέο 

ππνρξεψζεηο γηα πξνκήζεηεο ησλ λνζνθνκείσλ ζα θηλεζνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηνπ ΜΠΓ 

2015-2018, ελψ νη πιεξσκέο αλακέλεηαη λα επηηαρπλζνχλ ζεκαληηθά έσο θαη ην ηέινο ηνπ 

έηνπο κεηά θαη ηε ξχζκηζε ηνπ Ν. 4286/2014 (ΦΔΚ 194 Α΄). ε θάζε πεξίπησζε, έσο ην ηέ-

ινο ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο αλακέλεηαη ζεκαληηθή κείσζε ησλ απιήξσησλ ππν-

ρξεψζεσλ ησλ λνζνθνκείσλ ηνπ ΔΤ, θαζψο απηέο ζα εμνθιεζνχλ θαη κε ηε ρξήζε ησλ ηα-

κεηαθψλ ηνπο δηαζεζίκσλ. Πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε, έρεη πξνβιεθζεί θαη πξφζζεηε ρξεκα-

ηνδφηεζε γηα ηελ εθθαζάξηζε ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ κεηά ηελ 

1/1/2012. 

 

 Δμόθιεζε ιεμηπξόζεζκσλ νθεηιώλ ΟΚΑ 

 

Οη ΟΚΑ έρνπλ ρξεκαηνδνηεζεί απφ ην Γεθέκβξην 2012 κέρξη ηνλ Ηνχιην ηνπ 2014 απφ ηελ 

εηδηθή πίζησζε γηα ηελ εμφθιεζε ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ κε πνζφ 4.590 εθαη. επξψ 

πνπ αλαιχεηαη σο εμήο: 

 

Αζθαιηζηηθά Σακεία θαη Οξγαληζκνί Απαζρφιεζεο : 1.773,1 εθαη. επξψ   

ΔΟΠΤΤ  : 1.523,0 εθαη. επξψ   

Ννζνθνκεία  :  1.293,9 εθαη. επξψ   

 

Απφ ηα πνζά ησλ αλσηέξσ ρξεκαηνδνηήζεσλ, νη πξαγκαηνπνηεζείζεο πιεξσκέο, έσο 

31/7/2014, ζε δηθαηνχρνπο, αλέξρνληαη ζε 4.255,4 εθαη. επξψ κε ηελ παξαθάησ αλάιπζε: 
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Αζθαιηζηηθά Σακεία θαη Οξγαληζκνί Απαζρφιεζεο :  1.723,9 εθαη. επξψ 

ΔΟΠΤΤ  :  1.245,5 εθαη. επξψ 

Ννζνθνκεία  : 1.286,0 εθαη. επξψ 

 

 Πηινηηθή εθαξκνγή ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ εηζνδήκαηνο 

 

Σν πξφγξακκα απηφ έρεη σο ζθνπφ ηελ παξνρή ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ εηζνδήκαηνο ζε άηνκα 

θαη νηθνγέλεηεο πνπ δηαβηνχλ ζε ζπλζήθεο αθξαίαο θηψρεηαο κε ηελ παξνρή ζηνπο δηθαηνχ-

ρνπο ελίζρπζεο εηζνδήκαηνο ζπλδπαδφκελεο κε δξάζεηο θνηλσληθήο επαλέληαμεο. Ζ αξρηθή 

εθαξκνγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο εθηηκάηαη φηη ζα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία ην ηειεπ-

ηαίν ηξίκελν ηνπ 2014, κε ηελ επηινγή δεθαηξηψλ (13) δήκσλ θαη αξρηθή δηάξθεηα έμη (6) κή-

λεο.  

 

Γηα ηελ θαζνιηθή εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε εζληθφ επίπεδν νη πηζηψζεηο αλακέλεηαη λα 

θαιπθζνχλ απφ πφξνπο πνπ ζα πξνέιζνπλ απνθιεηζηηθά απφ ηε ζπλνιηθή αλακφξθσζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο πξφλνηαο ζηε ρψξα.  

 

1.4 Δμόθιεζε ιεμηπξόζεζκσλ νθεηιώλ 
 

ην Πξφγξακκα Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο είρε πεξηιεθζεί κηα ζεκαληηθή δξάζε πνπ απέβιεπε 

ζηε κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ χςνπο ησλ ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλε-

ζεο κε απψηεξν ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο ξεπζηφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο. Έηζη ινηπφλ ζηελ ηξίηε 

επηθαηξνπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Οηθνλνκηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο ζπκ-

θσλήζεθε κε ηνπο εηαίξνπο ε ελεξγνπνίεζε ελφο πξνγξάκκαηνο ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ ε-

μφθιεζε ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ, κε ηελ ηήξεζε πνιχ ζπγθεθξηκέλσλ πξνυπνζέζεσλ, 

θπξίσο ηεο κε δεκηνπξγίαο, απφ ηνπο θνξείο, λέσλ ππνρξεψζεσλ. 

 

ην πιαίζην απηφ, ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ αλέπηπμε πξσηνβνπιίεο ζχκθσλα κε ηηο ν-

πνίεο πξνβιέθζεθε ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο κε ζηφρν ηελ ε-

μφθιεζε ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ζην χςνο πνπ είραλ δηακνξθσζεί θαη θαηαγξαθεί 

ζηηο 31/12/2011. Οη ιεμηπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο πεξηειάκβαλαλ ηφζν ππνρξεψζεηο δαπαλψλ 

πνπ δελ είραλ εμνθιεζεί φζν θαη επηζηξνθέο θφξσλ πνπ δελ είραλ θαηαβιεζεί ζηνπο δηθαηνχ-

ρνπο. 

 

Ζ ζρεηηθή δηάζεζε πφξσλ γηα ελίζρπζε ησλ θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο άξρηζε ην Γε-

θέκβξην ηνπ 2012 θαη σο ην ηέινο ηνπ έηνπο 2013 ην χςνο ηνπο έθζαζε ηα 6,77 δηζ. επξψ. 

Απφ ην πνζφ απηφ εμνθιήζεθαλ ιεμηπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ζε ηξίηνπο χςνπο 6,19 δηζ. επ-

ξψ, ελψ κέρξη ηηο 31/7/2014 νη θνξείο έρνπλ ρξεκαηνδνηεζεί κε ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 7,09 

δηζ. επξψ θαη έρνπλ εμνθιεζεί ιεμηπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ζε ηξίηνπο χςνπο 6,69 δηζ. επξψ. 

 

Μέρξη ην ηέινο ηνπ 2014 εθηηκάηαη φηη ζα έρνπλ ρξεκαηνδνηεζεί νη θνξείο κε ην ζπλνιηθφ 

πνζφ ησλ 7,2 δηζ. επξψ πεξίπνπ, ελψ ην πνζφ απηφ ππνινγίδεηαη φηη ζα έρεη θαηαβιεζεί 

ζηνπο δηθαηνχρνπο ζην ζχλνιφ ηνπ, εθφζνλ νη θνξείο εληείλνπλ ηηο πξνζπάζεηεο εθθαζάξηζεο 

θαη εμφθιεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο. 

 

Έηζη ινηπφλ κε ζπληνληζκέλε πξνζπάζεηα εθηηκάηαη φηη κέρξη ηέινο ηνπ 2014 ζα επηηεπρζεί ε 

ρξεκαηνδφηεζε ησλ θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο ζηνπο αθφινπζνπο ππνηνκείο: 
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Πίλαθαο 2.4 Υξεκαηνδνηήζεηο θνξέσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο από ην 
πξόγξακκα εμόθιεζεο ιεμηπξόζεζκσλ νθεηιώλ σο ηέινο 2014 

(ζε εθαη. επξώ) 

Φνξέαο Γεληθήο Κπβέξλεζεο 2014 

Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ΝΠ ησλ ΟΣΑ) 1.145 

Οξγαληζκνί Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (εθηόο ΔΟΠΤΤ θαη Ννζνθνκείσλ) 1.773 

Πεξίζαιςε – ΔΟΠΤΤ 1.526 

Ννζνθνκεία 1.294 

Κξάηνο – Τπνπξγεία 534 

Λνηπά λνκηθά πξόζσπα 127 

ύλνιν ρξεκαηνδόηεζεο δαπαλώλ 6.400 

Κξάηνο - Δπηζηξνθέο θόξσλ 793 

ύλνιν ρξεκαηνδόηεζεο Φνξέσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο(1) 7.193 

(1) εκεηώλεηαη όηη ηα αλσηέξσ κεγέζε -εμαηξνπκέλνπ ηνπ θξάηνπο- έρνπλ εκθαληζζεί ζηα έζνδα θαη έμνδα όισλ ησλ θνξέσλ 

ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο. 

 

Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ηα παξαπάλσ πνζά ρξεκαηνδνηήζεσλ εθηακηεχνληαη απφ ηνλ Κξαηη-

θφ Πξνυπνινγηζκφ θαη εκθαλίδνληαη ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο ησλ ινηπψλ θνξέσλ ηεο Γελη-

θήο Κπβέξλεζεο, κε ηζφπνζε αχμεζε ησλ εζφδσλ (είζπξαμε επηρνξεγήζεσλ απφ ην θξάηνο) 

θαη αχμεζε ησλ δαπαλψλ ηνπο (γηα ηελ εμφθιεζε ησλ ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεψλ ηνπο). 

 

ε δεκνζηνινγηζηηθή βάζε (θαηά ESA-95), επέξρεηαη αληίζηνηρε κείσζε ησλ ιεμηπξφζεζκσλ 

ππνρξεψζεσλ ησλ θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο πξνο ηδηψηεο. ηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο 

φπνπ γηα δηαδηθαζηηθνχο ιφγνπο ηα πνζά δελ έρνπλ αθφκα εμνθιεζεί, παξακέλνπλ σο ηακεη-

αθά δηαζέζηκα ζηνπο ππνηνκείο βειηηψλνληαο ην ηακεηαθφ ηζνδχγηφ ηνπο. 

 

Σν ζπλνιηθφ χςνο ησλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ ησλ θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο ηελ 

31/12/2012 αλέξρνληαλ ζηα 9,5 δηζ. επξψ, ελψ ηελ 31/8/2014 ην πνζφ απηφ πεξηνξίζηεθε ζηα 

4,7 δηζ. επξψ. 

 

Μεηά ηελ ςήθηζε ηνπ λ. 4281/2014, ζην πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο εθθαζάξηζεο ησλ ιεμηπξφ-

ζεζκσλ νθεηιψλ ησλ θνξέσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο θαη πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηεζνχλ νη πφ-

ξνη πνπ έρνπλ εμαζθαιηζηεί γηα ην ζθνπφ απηφ, πνζφ χςνπο 800 εθαη. επξψ ζα θαηεπζπλζεί 

ζηε ζηνρεπκέλε απνπιεξσκή ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ κεηά ηελ 

1/1/2012, εηδηθφηεξα ζηνπο ηνκείο πγείαο, πξφλνηαο θαη θνηλσληθήο αζθάιηζεο.  

 

 

2. Πξνβιέςεηο 2015 
 

Ζ δεκνζηνλνκηθή ζηξαηεγηθή θαη γηα ην έηνο 2015 ζα είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ εδξαίσ-

ζε πςειψλ πξσηνγελψλ πιενλαζκάησλ θαη ζηελ επίηεπμε δηαηεξήζηκσλ ξπζκψλ νηθνλνκη-

θήο κεγέζπλζεο. 

 

Δηδηθφηεξα γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο νη πξνηεξαηφηεηεο 

ζα ζηνρεχνπλ: 

 

 ζηελ επηηάρπλζε ησλ δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη ησλ ζεζκηθψλ αιιαγψλ ζην δε-

κφζην ηνκέα, 
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 ζηε ζπλέρηζε ησλ απνθξαηηθνπνηήζεσλ θαη ηελ επηηάρπλζε ηνπ πξνγξάκκαηνο αμηνπνίε-

ζεο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ Γεκνζίνπ, 

 ζηε δηακφξθσζε ζπλζεθψλ πνπ ζα επηηξέςνπλ ηελ πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηνπ δεκνζηνλν-

κηθνχ εγρεηξήκαηνο κε αλαπηπμηαθέο δξάζεηο θαη πξσηνβνπιίεο θαη 

 ζηελ αλαθνχθηζε ησλ λνηθνθπξηψλ θαη επηρεηξήζεσλ, κε ζηνρεπκέλεο παξεκβάζεηο φπσο 

ε κείσζε ηνπ εηδηθνχ θφξνπ θαηαλάισζεο ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο, ε κείσζε ηεο εη-

ζθνξάο αιιειεγγχεο θαηά 30%, ε θαηάξγεζε θφξσλ ππέξ ηξίησλ, ε δηαηήξεζε ηνπ ΦΠΑ 

ζηελ εζηίαζε ζην 13% θ.ιπ. 

 

2.1 Βαζηθά κεγέζε πξνϋπνινγηζκνύ 
 
Γηα ην έηνο 2015, ζχκθσλα κε ηε κεζνδνινγία ηνπ Δπξσπατθνχ πζηήκαηνο Λνγαξηαζκψλ, 

ην ηζνδχγην ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο πξνβιέπεηαη λα εκθαλίζεη έιιεηκκα χςνπο 338 εθαη. 

επξψ ή 0,2% ηνπ ΑΔΠ, ηδηαίηεξα βειηησκέλν ζε ζρέζε κε ην ΜΠΓ 2015-2018 ζην νπνίν 

πξνβιεπφηαλ έιιεηκκα 2,3 δηζ. επξψ ή 1,2% ηνπ ΑΔΠ. 

 

Σν πξσηνγελέο απνηέιεζκα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, ζχκθσλα κε ηελ ίδηα κεζνδνινγία, 

πξνβιέπεηαη φηη ζα δηακνξθσζεί ζε πιεφλαζκα χςνπο 7,5 δηζ. επξψ ή ζην 4% ηνπ ΑΔΠ. ε 

ζρέζε κε ηηο εθηηκήζεηο ηνπ ΜΠΓ 2015-2018, παξνπζηάδεηαη απμεκέλν θαηά 0,4% ηνπ 

ΑΔΠ, ελψ ην πξσηνγελέο απνηέιεζκα ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ πξνβιέπεηαη φηη ζα 

δηακνξθσζεί ζε πιεφλαζκα χςνπο 5,0 δηζ. επξψ ή 2,7% ηνπ ΑΔΠ ζε ζρέζε κε 2,2% ηνπ 

ΑΔΠ ζην ΜΠΓ 2015-2018 (Πίλαθαο 2.1). 

 

χκθσλα κε ηε κεζνδνινγία ηνπ Πξνγξάκκαηνο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο, ην πξσηνγελέο 

πιεφλαζκα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο πξνβιέπεηαη λα δηακνξθσζεί ζηα 5,4 δηζ. επξψ ή ζην 

2,9% ηνπ ΑΔΠ, απφ 4,7 δηζ. επξψ ή 2,5% ηνπ ΑΔΠ πνπ είρε ζπκπεξηιεθζεί ζην ΜΠΓ 

2015-2018. 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη δελ έρνπλ πεξηιεθζεί ζηα κεγέζε ηνπ 2015, ζεηηθέο δπλεηηθέο επηδξάζεηο 

απφ: 

 

 ηε ζεκαληηθή είζπξαμε εζφδσλ πνπ παξαηεξείηαη ην 2014 (0,3% ηνπ ΑΔΠ) ζηα κε θνξν-

ινγηθά έζνδα, 

 ηελ εμνηθνλφκεζε ιεηηνπξγηθψλ, θπξίσο, δαπαλψλ ηνπ Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ ζην 

2014, ρσξίο ηελ αχμεζε ησλ απιήξσησλ ππνρξεψζεσλ, 

 ηελ πξνζδνθψκελε βειηίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ΟΣΑ θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ 

ην β΄ εμάκελν ηνπ έηνπο 2014, 

 ηηο δεπηεξνγελείο επηδξάζεηο ζηελ απαζρφιεζε, ζην ΑΔΠ θαη ζηα δεκφζηα έζνδα απφ ηε 

κείσζε θαηά 3,9% ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ, 

 ηελ εθαξκνγή ζπληειεζηή βησζηκφηεηαο ζηα επηθνπξηθά ηακεία πνπ επνπηεχνληαη ηφζν 

απφ ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο φζν θαη απφ ηα άιια ππνπξγεία, 

 ηελ νινθιήξσζε ηεο επηζθφπεζεο ησλ δαπαλψλ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζε έμη (6) Τπνπξ-

γεία, απφ ηελ νπνία εθηηκψληαη εμνηθνλνκήζεηο θπξίσο απφ λνκηθά πξφζσπα πνπ επν-

πηεχνπλ,  

 ηελ εθαξκνγή ησλ δηαξζξσηηθψλ παξεκβάζεσλ, ηε ζηαδηαθή βειηίσζε ηεο ξεπζηφηεηαο 

κεηά ηελ επαλαθνξά ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, ησλ ηξαπεδψλ θαη ησλ κεγάισλ επηρεηξή-

ζεσλ ζηηο αγνξέο θαζψο θαη ηηο επξχηεξεο αλαπηπμηαθέο πξσηνβνπιίεο θαη ηέινο, 

 ηελ πεξαηηέξσ επλντθή επίδξαζε ζηα κεγέζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ απφ ηε γεληθφηεξε βει-

ηίσζε ηεο νηθνλνκίαο. 
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Οη παξαπάλσ επλντθέο πξννπηηθέο ζα ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε ή αθφκε θαη ζηελ ππέξβα-

ζε ηνπ πξσηνγελνχο πιενλάζκαηνο γηα ην 2015 ζε πνζνζηφ 3,0% ηνπ ΑΔΠ, ζχκθσλα κε ην 

ζηφρν ηνπ Πξνγξάκκαηνο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο.  

 

2.2 Σαθηηθόο Πξνϋπνινγηζκόο 
 

Έζνδα  
 

Σα θαζαξά έζνδα ηνπ Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ, ζε ηακεηαθή βάζε, πξνβιέπεηαη λα δηα-

κνξθσζνχλ ζηα 50.673 εθαη. επξψ, απμεκέλα θαηά 2,6% έλαληη ηνπ ζηφρνπ ηνπ ΜΠΓ 

2015-2018. 

 

Ζ αχμεζε απηή αλακέλεηαη λα πξνέιζεη, θπξίσο, απφ: 

 

 Σα απμεκέλα έζνδα, θαηά 883 εθαη. επξψ, ιφγσ ηεο είζπξαμεο ηνπο πξψηνπο κήλεο ηνπ 

2015 ησλ δχν δφζεσλ ηνπ ΔΝΦΗΑ ηνπ έηνπο 2014. Ωζηφζν ην πνζφ απηφ, ζε δεκνζηνλν-

κηθή βάζε ζα θαηαγξαθεί ζην έηνο 2014. 

 

 Σελ αχμεζε ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο ησλ κηζζσηψλ, ιφγσ ηεο κείσζεο ησλ α-

ζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ. 

 

 Σελ αχμεζε ηεο παξαθξάηεζεο θφξνπ απφ ζπληάμεηο, κεηά ηελ εθθαζάξηζε ησλ πνιια-

πιψλ ζπληάμεσλ απφ έλαλ εθθαζαξηζηή (ΖΓΗΚΑ). Ζ παξέκβαζε απηή ζα απμήζεη ην θφ-

ξν εηζνδήκαηνο, θαζψο ζα παξαθξαηείηαη ν αλαινγψλ θφξνο ζηελ πεγή, ελψ ηαπηφρξνλα 

ζα αλαθνπθίζεη πνιινχο ζπληαμηνχρνπο πνπ έπξεπε λα θαηαβάινπλ απμεκέλν θφξν, ζε 

πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, κεηά ηελ εθθαζάξηζε ησλ θνξνινγηθψλ ηνπο δειψζεσλ. 

  

 Σελ πεξαηηέξσ βειηίσζε ηεο είζπξαμεο θφξσλ παξειζφλησλ εηψλ, εμαηηίαο ησλ δξάζεσλ 

θαη ησλ πξσηνβνπιηψλ πνπ έρνπλ ζρεδηαζζεί απφ ηηο αξρέο, κεηαμχ άιισλ θαη κε ηε βει-

ηίσζε ηνπ πιαηζίνπ ξπζκίζεσλ ιεμηπξφζεζκσλ θνξνινγηθψλ θαη αζθαιηζηηθψλ ππν-

ρξεψζεσλ. 

 

Ωζηφζν ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ζηνλ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ πξνβιέπνληαη κεησκέλα 

έζνδα, απφ ηε κείσζε ηνπ εηδηθνχ θφξνπ θαηαλάισζεο ζην πεηξέιαην ζέξκαλζεο θαηά 30%, 

θαη ηεο εηδηθήο εηζθνξάο αιιειεγγχεο θαηά 30%. 

 

Σα έζνδα ηνπ ΠΓΔ είλαη απμεκέλα θαηά 954 εθαη. επξψ, ζε ηακεηαθή βάζε, έλαληη ηνπ ζηφ-

ρνπ ηνπ ΜΠΓ 2015-2018 θαη θαηά 754 εθαη. επξψ, ζε δεδνπιεπκέλε βάζε.  

 

Ζ αχμεζε απηή νθείιεηαη, θπξίσο, ζηηο πξνθαηαβνιέο, απφ ηελ ΔΔ, γηα ηα πξνγξάκκαηα πνπ 

ζα πινπνηεζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 2014-2020, νη νπνίεο δελ εί-

ραλ ελζσκαησζεί ζην ΜΠΓ 2015-2018, ζηα απμεκέλα έζνδα απφ πξνγξάκκαηα θαη δξάζεηο 

γηα ηελ Αγξνηηθή Αλάπηπμε θαη Αιηεία, ηηο Μεηαλαζηεπηηθέο Ρνέο θαη ην λέν πξφγξακκα ηεο 

Δπηζηηηζηηθήο θαη Βαζηθήο Τιηθήο πλδξνκήο, θαζψο επίζεο θαη ζηα έζνδα απφ ηηο εθηηκψ-

κελεο επηζηξνθέο θεθαιαίσλ πνπ δελ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ζπγθεθξηκέλα ηακεία, ιφγσ 

θιεηζίκαηνο ηελ 31/12/2015, ηεο επηιέμηκεο πεξηφδνπ 2007-2013. 
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Γαπάλεο 
 

Οη ζπλνιηθέο δαπάλεο ηνπ Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ εθηηκάηαη φηη ζα δηακνξθσζνχλ ζηα 

49.224 εθαη. επξψ, απμεκέλεο θαηά 170 εθαη. επξψ έλαληη ηνπ ζηφρνπ ηνπ ΜΠΓ 2015-

2018, ζηα ίδηα επίπεδα κε ην 2014, εάλ δελ ιεθζνχλ ππφςε νη δαπάλεο γηα ην πξφγξακκα ε-

μφθιεζεο ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ηνπ 2014, χςνπο 1.219 εθαη. επξψ. 

 

Οη πξσηνγελείο δαπάλεο ηνπ Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ εθηηκάηαη φηη ζα δηακνξθσζνχλ ζηα 

41.811 εθαη. επξψ, απμεκέλεο θαηά 380 εθαη. επξψ έλαληη ηνπ ζηφρνπ ηνπ ΜΠΓ 2015-2018 

θαη κεησκέλεο θαηά 672 εθαη. επξψ ζε ζρέζε κε ην 2014. 

 
Αλάιπζε δαπαλώλ θαηά θαηεγνξίεο 

 
Μηζζνί θαη ζπληάμεηο 

 

Οη δαπάλεο γηα κηζζνχο, ζπληάμεηο θαη πξφζζεηεο παξνρέο εθηηκάηαη φηη ζα δηακνξθσζνχλ ζε 

18.685 εθαη. επξψ, απμεκέλεο θαηά 615 εθαη. επξψ έλαληη ηνπ ζηφρνπ ηνπ ΜΠΓ 2015-

2018. Ζ εμέιημε απηή απνδίδεηαη, θπξίσο, ζηελ αχμεζε ησλ δαπαλψλ κηζζνδνζίαο ιφγσ: 

 

 ηεο κεηαθνξάο πηζηψζεσλ απφ ηνπο ινηπνχο ππνηνκείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, θπξίσο 

απφ ηνπο ΟΣΑ α’ βαζκνχ θαη απφ ηνλ ΔΟΠΤΤ, ιφγσ ηεο κεηαθνξάο πξνζσπηθνχ ζε θν-

ξείο ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο, θπξίσο ζηα Τπνπξγεία Τγείαο, Γεκφζηαο Σάμεο θαη Πξν-

ζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, Γηθαηνζχλεο, Δζσηεξηθψλ θαη ζηηο Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο, ζην 

πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θηλεηηθφηεηαο ηνπ πξνζσπηθνχ,  

 ησλ λέσλ πξνζιήςεσλ πξνζσπηθνχ κε βάζε ηνλ θαλφλα 1:1 (κηα πξφζιεςε γηα θάζε κηα 

αλαγθαζηηθή απνρψξεζε), 

 ηεο θαηαβνιήο απμεκέλσλ απνδνρψλ ησλ ζηειερψλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ θαη ησλ σ-

κάησλ Αζθαιείαο, ελ ελεξγεία θαη ζπληαμηνχρσλ θαη 

 ηεο θαηαβνιήο ηεο πξψηεο δφζεο ησλ αλαδξνκηθψλ πεξηθνπψλ απνδνρψλ θαη ζπληάμεσλ 

ησλ δηθαζηηθψλ θαη ησλ ζηειερψλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ θαη ησλ σκάησλ Αζθαιείαο. 

 
Αζθάιηζε, πεξίζαιςε θαη θνηλσληθή πξνζηαζία 

 

Οη πηζηψζεηο απηέο εγγξάθνληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ επηρνξεγήζεσλ ησλ αζθαιηζηη-

θψλ ηακείσλ, ησλ λνζνθνκείσλ θαη ησλ δαπαλψλ γηα ηελ θνηλσληθή πξνζηαζία (επηδφκαηα 

πνιπηέθλσλ, επίδνκα ζέξκαλζεο, απφδνζε πφξσλ ζην ΑΚΑΓΔ, ρνξήγεζε επηδνκάησλ ζε 

θνηηεηέο πνπ ζπνπδάδνπλ ζε ζρνιέο εθηφο ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο ηνπο θαζψο θαη ζε άιιεο δα-

πάλεο θνηλσληθνχ ραξαθηήξα). 

 

Οη ζρεηηθέο δαπάλεο εθηηκάηαη φηη ζα δηακνξθσζνχλ ζε 13.931 εθαη. επξψ, κεησκέλεο θαηά 

173 εθαη. επξψ έλαληη ηνπ ζηφρνπ ηνπ ΜΠΓ 2015-2018, ε νπνία απνδίδεηαη θπξίσο ζηε 

κείσζε ηεο επηρνξήγεζεο ζηνλ ΔΟΠΤΤ ιφγσ ησλ κεησκέλσλ δαπαλψλ κηζζνδνζίαο ηνπ, κε-

ηά ηε κεηαθνξά ηνπ κεγαιχηεξνπ κέξνπο ηνπ ηαηξηθνχ θαη πγεηνλνκηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ ζην 

λενζχζηαην Πξσηνβάζκην Δζληθφ Γίθηπν Τγείαο (ΠΔΓΤ). 

 
Επηρνξεγήζεηο, ιεηηνπξγηθέο θαη ινηπέο θαηαλαισηηθέο δαπάλεο 

 

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δαπαλψλ απηψλ έρνπλ πξνβιεθζεί πηζηψζεηο χςνπο 5.399 εθαη. 

επξψ, κεησκέλεο θαηά 48 εθαη. επξψ ζε ζρέζε κε ηηο εθηηκήζεηο ηνπ ΜΠΓ 2015-2018. 
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Οη κεηψζεηο ησλ θαηαλαισηηθνχ ραξαθηήξα δαπαλψλ πξνβιέπεηαη λα επηηεπρζνχλ παξά ην 

γεγνλφο φηη νη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο πξνβιέπεηαη λα απμεζνχλ θπξίσο γηα ηελ θάιπςε ηνπ 

θφζηνπο ελνηθίσλ θηεξίσλ πνπ ζηεγάδνληαη ππεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ ιφγσ ηεο εθαξκνγήο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο πψιεζεο θαη ελνηθίαζεο αθηλήησλ ηνπ Γεκνζίνπ (Sale and Lease Back), 

αιιά θαη γηα ηελ εμφθιεζε ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ. 

 
Απνδηδόκελνη Πόξνη 

 

Οη πηζηψζεηο ηεο θαηεγνξίαο απηήο πξνβιέπνληαη λα δηακνξθσζνχλ ζε χςνο 2.796 εθαη. επ-

ξψ, κεησκέλεο θαηά 14 εθαη. επξψ ζε ζρέζε κε ηηο εθηηκήζεηο ηνπ ΜΠΓ 2015-2018, ελψ ζε 

ζρέζε κε ηελ εθηίκεζε πξαγκαηνπνηήζεσλ γηα ην 2014, παξνπζηάδνληαη κεησκέλεο θαηά 552 

εθαη. επξψ, θπξίσο ιφγσ ηεο θαηάξγεζεο απφδνζεο ζηνλ ΟΓΑ, ε νπνία θαιχπηεηαη απφ αχ-

μεζε ηεο επηρνξήγεζήο ηνπ. 

  

Απφ ηηο πηζηψζεηο απηέο, θπξίσο, ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ νη ΟΣΑ α’ θα β’ βαζκνχ. 

 
Απνζεκαηηθό  

 

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε απξφβιεπησλ θαη έθηαθηνπ ραξαθηήξα αλειαζηηθψλ δαπαλψλ, έρνπλ 

πξνβιεθζεί ζηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ πηζηψζεηο χςνπο 1.000 εθαη. επξψ. 

 
Τόθνη 

 

Οη ηακεηαθέο δαπάλεο γηα ηφθνπο πξνβιέπνληαη ζηα 5.900 εθαη. επξψ ή ζην 3,1% ηνπ ΑΔΠ, 

κεησκέλεο θαηά 200 εθαη. επξψ ζε ζρέζε κε ην ΜΠΓ 2015-2018, απφ 5.700 εθαη. επξψ ή 

3,1% ηνπ ΑΔΠ ην 2014. 

 
Δαπάλεο εθηακίεπζεο δαλείσλ από ην Επξσπατθό Τακείν Χξεκαηνπηζησηηθήο Σηαζεξόηεηαο (EFSF) 

 

Δθηηκάηαη φηη δελ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζην 2015 δαπάλεο γηα ην EFSF, παξέρνληαο εμνηθν-

λφκεζε θαηά 10 εθαη. επξψ ζε ζρέζε κε ην ζηφρν ηνπ ΜΠΓ 2015-2018, ελψ ζε ζρέζε κε ην 

2014 ε εμνηθνλφκεζε δηακνξθψλεηαη ζηα 51 εθαη. επξψ. 
 
Εμνπιηζηηθά πξνγξάκκαηα  

 

Οη ηακεηαθέο δαπάλεο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ εμνπιηζηηθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δζληθήο Άκπλαο, πξνβιέπνληαη ζηα 700 εθαη. επξψ, ζηα ίδηα επίπεδα κε ην ζηφρν ηνπ ΜΠΓ 

2015-2018, απμεκέλεο θαηά 250 εθαη. επξψ ζε ζρέζε κε ηε ζρεηηθή εθηίκεζε γηα ην 2014. 

 
Καηαπηώζεηο εγγπήζεσλ 

 

Σν ζπλνιηθφ χςνο ησλ δαπαλψλ γηα θαηαπηψζεηο εγγπήζεσλ πξνο θνξείο εληφο θαη εθηφο Γε-

ληθήο Κπβέξλεζεο, εθηηκάηαη φηη ζα δηακνξθσζεί ζηα 813 εθαη. επξψ, ζην χςνο ησλ πξν-

βιέςεσλ ηνπ ΜΠΓ 2015-2018, απμεκέλν θαηά 171 εθαη. επξψ ζε ζρέζε κε απηέο ηνπ 2014. 

Ζ αχμεζε απηή ζα πξνέιζεη θπξίσο απφ ηηο θαηαπηψζεηο εγγπήζεσλ ζε θνξείο εληφο ηεο Γε-

ληθήο Κπβέξλεζεο. 

 
2.3 Πξόγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ (ΠΓΔ) 
 

Σν χςνο ηνπ ΠΓΔ πξνβιέπεηαη λα θζάζεη ζηα 6.400 εθαη. επξψ, φζν πξνβιέπνληαλ θαη ζην 

ΜΠΓ 2015-2018. Οη δαπάλεο απηέο θαηαλέκνληαη ζε 5.700 εθαη. επξψ γηα ηελ πξνψζεζε 
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ησλ έξγσλ πνπ ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ θαη απφ πφξνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ζε 700 ε-

θαη. επξψ γηα ηα έξγα πνπ ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ απνθιεηζηηθά απφ εζληθνχο πφξνπο.  

 

Ζ αλαπηπμηαθή πνιηηηθή πξνσζείηαη κε ηελ εληαηηθνπνίεζε ησλ ελεξγεηψλ γηα νινθιήξσζε 

ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΑ 2007-2013 θαη ηελ επίζπεπζε ησλ ελεξγεηψλ γηα έλαξμε πιν-

πνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ ηεο λέαο πεξηφδνπ 2014-2020. ε φηη αθνξά ζηηο δξάζεηο ηνπ 

ΔΠΑ, ηδηαίηεξε έκθαζε δίδεηαη, εθ λένπ, ζηνπο ηνκείο ησλ κεγάισλ έξγσλ ππνδνκψλ (νδη-

θά έξγα, ζηδεξφδξνκνη, κεηξφ θ.ιπ.), ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο (θπξίσο ζηνπο ηνκείο ηεο κε-

ηαπνίεζεο θαη ηνπ ηνπξηζκνχ), ηεο αχμεζεο ηεο απαζρφιεζεο, ηεο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηη-

ζεο, ηεο πγείαο θαη ηεο πξφλνηαο, ησλ έξγσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ησλ έξ-

γσλ ππνδνκψλ ησλ ΟΣΑ θαη ησλ δξάζεσλ γηα ηε δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε.  

 

Δηδηθά, φζνλ αθνξά ηελ πινπνίεζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ ηεο λέαο πεξηφδνπ 

2014-2020, επηρεηξείηαη ε εκπξνζζνβαξήο απνξξφθεζε πφξσλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο απαζρφ-

ιεζεο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. 

 

2.4 Λνηπνί ηνκείο Γεληθήο Κπβέξλεζεο 
 
Ννκηθά Πξόζσπα Δεκνζίνπ Δηθαίνπ θαη Ννκηθά Πξόζσπα Ιδησηηθνύ Δηθαίνπ (πιελ ΑΚΑΓΕ) 

 

Κχξηα πεγή εζφδσλ ησλ πξνυπνινγηζκψλ ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ 

δηθαίνπ απνηεινχλ νη κεηαβηβάζεηο απφ ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ (Σαθηηθφ θαη ΠΓΔ), 

ελψ ην ππφινηπν κέξνο ησλ εζφδσλ ζπλίζηαηαη απφ έζνδα απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηε-

ηα θαζψο θαη επηρνξεγήζεηο πνπ εηζπξάηηνληαη απφ ηα λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ 

γηα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα απφ ηα ηακεία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

 

Οη δαπάλεο ησλ πξνυπνινγηζκψλ ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ θαιχπηνπλ θαηά ην ήκηζπ ηηο ιεη-

ηνπξγηθέο δαπάλεο θαη θαηά ην ππφινηπν ήκηζπ δαπάλεο γηα απνδνρέο πξνζσπηθνχ θαη επελ-

δπηηθέο δαπάλεο. 

 

Με βάζε ηελ πνξεία εμέιημεο ησλ κεγεζψλ ησλ πξνυπνινγηζκψλ (εζφδσλ-εμφδσλ) ησλ λνκη-

θψλ πξνζψπσλ γηα ην έηνο 2014, εθηηκάηαη, ζε ζρέζε κε ην ζηφρν ηνπ ΜΠΓ 2015-2018, λα 

πξνθχςεη απφθιηζε θαηά 166 εθαη. επξψ. Ζ απφθιηζε απηή απνδίδεηαη θπξίσο ζηε κε απφ-

δνζε παξεκβάζεσλ κείσζεο ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνπο δαπαλψλ. 

 

Ωο επαθφινπζν, ε ζρεηηθή απφθιηζε έρεη επίπησζε θαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2015, θα-

ζφζνλ ην ζπλνιηθφ απνηέιεζκα (θαηά ESA 95) πξνβιέπεηαη λα δηακνξθσζεί ζηα 228 εθαη. 

επξψ, κεησκέλν θαηά 208 εθαη. επξψ έλαληη ησλ ζηφρσλ ηνπ ΜΠΓ 2015-2018. 

 
Επαλαηαμηλνκεκέλεο ΔΕΚΟ ζηε Γεληθή Κπβέξλεζε 

 

Πξνβιέπεηαη φηη ην ηζνδχγην ησλ επαλαηαμηλνκεκέλσλ ΓΔΚΟ, γηα ην 2015, ζα απνθιίλεη ηνπ 

ζηφρνπ ηνπ ΜΠΓ 2015-2018 θαηά 46 εθαη. επξψ. Ζ απφθιηζε νθείιεηαη, θπξίσο, ζηηο επη-

πιένλ δαπάλεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ΔΛΓΑ (πεξίπνπ 22,0 εθαη. επξψ) 

γηα θάιπςε έθηαθησλ αλαγθψλ γηα απνδεκηψζεηο αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνχ. Καηά ηα 

ινηπά, θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ κεγεζψλ ησλ πξνυπνινγηζκψλ ησλ επαλαηαμηλνκεκέλσλ 

ΓΔΚΟ είλαη ε πξφβιεςε γηα απμεκέλεο δαπάλεο γηα επελδχζεηο, κε επαθφινπζν ηελ αληί-

ζηνηρε εληαηηθνπνίεζε απνξξφθεζεο πφξσλ ηνπ ΠΓΔ. 
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Τνπηθή Απηνδηνίθεζε 

 
Γηα ην έηνο 2015, ν ελνπνηεκέλνο πξνυπνινγηζκφο ησλ ΟΣΑ ζηνρεχεη ζηελ επίηεπμε δεκνζη-

νλνκηθνχ πιενλάζκαηνο, παξά ην γεγνλφο φηη απνθιίλεη ειαθξά απφ ηνπο ζηφρνπο ηνπ 

ΜΠΓ 2015-2018. Οη θπξηφηεξνη ιφγνη ηεο απφθιηζεο απηήο είλαη νη απμεκέλεο πξνβιέςεηο 

γηα επελδπηηθέο δαπάλεο θαη ε δηάζεζε απμεκέλσλ πφξσλ γηα ηελ απνπιεξσκή νθεηιψλ πα-

ξειζφλησλ νηθνλνκηθψλ εηψλ.  
 
Οξγαληζκνί Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (ΟΚΑ) 

 

 Αζθαιηζηηθά Σακεία 

 

Σν ζχλνιν ησλ εζφδσλ απφ αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο αλακέλεηαη λα παξνπζηάζεη ειαθξά π-

ζηέξεζε έλαληη ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ ΜΠΓ 2015-2018, σζηφζν νη εηζθνξέο πξνβιέπεηαη λα 

είλαη απμεκέλεο ζε ζρέζε κε ηηο εθηηκήζεηο ηνπ 2014. Οη θχξηνη ιφγνη ηεο εμέιημεο απηήο εί-

λαη νη πξνβιέςεηο γηα ηε βειηίσζε ησλ καθξννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ θαη νη ζπλερηδφκελεο 

δξάζεηο θαη πνιηηηθέο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο γηα 

ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αδήισηεο εξγαζίαο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο ζπκκφξθσζεο ησλ εξγνδν-

ηψλ θαη ησλ αζθαιηζκέλσλ ζηηο αζθαιηζηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ Κέληξνπ 

Δίζπξαμεο Αζθαιηζηηθψλ Οθεηιψλ (ΚΔΑΟ) ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηε βειηίσζε ηεο εηζπξαμη-

κφηεηαο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ. 

 

ην ζθέινο ησλ δαπαλψλ εθηηκάηαη ππέξβαζε ζηε ζπληαμηνδνηηθή δαπάλε έλαληη ηνπ ζηφ-

ρνπ, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη, θπξίσο, ζηνλ απμεκέλν αξηζκφ ησλ λέσλ ζπληαμηνχρσλ, ζηελ 

απμεκέλε κέζε ζχληαμε πνπ ιακβάλνπλ νη λένη ζπληαμηνχρνη έλαληη ησλ παιαηψλ θαη ζηα 

απμεκέλα πνζά γηα ηελ θαηαβνιή αλαδξνκηθψλ κεηά ηελ νξηζηηθή έθδνζε ησλ ζπληάμεσλ. 

 
Παξάιιεια, ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο, ζρεδηάδεη ηελ 

πξνψζεζε ησλ απαξαίηεησλ δξάζεσλ θαη λένπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ, θαζψο επίζεο θαη ηελ 

πινπνίεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ απηφκαηνπ ζπκςεθηζκνχ ηεο επηζηξνθήο θφξνπ εηζνδήκαηνο 

θαη ΦΠΑ κε αζθαιηζηηθέο νθεηιέο, πξνθεηκέλνπ λα εηζπξαρζνχλ νη θαζπζηεξεκέλεο εηζθν-

ξέο θαη λα βειηησζεί ε εηζπξαμηκφηεηα ησλ εηζθνξψλ ησλ Αζθαιηζηηθψλ Σακείσλ θαη ηδηαί-

ηεξα ηνπ ΟΑΔΔ θαη ηνπ ΟΓΑ. 

 

 Οξγαληζκνί Απαζρόιεζεο 

 

Οη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ηνπ ΟΑΔΓ εκθαλίδνληαη απμεκέλεο ζε ζρέζε κε ηελ πξφβιεςε 

ηνπ ΜΠΓ 2015-2018, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζηελ αλαθαηαλνκή ηεο απψιεηαο εζφδσλ, απφ 

ηε κείσζε ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαηά 3,9%, κεηαμχ ηνπ ΗΚΑ θαη ηνπ ΟΑΔΓ. Δπίζεο, 

ηα έζνδα ηνπ ΟΑΔΓ αλακέλεηαη λα εληζρπζνχλ θαη απφ ηελ απμεκέλε, ζε ζρέζε κε ην 2014, 

θξαηηθή επηρνξήγεζε πξνθεηκέλνπ ν Οξγαληζκφο λα κπνξέζεη λα πινπνηήζεη ηα λέα πξν-

γξάκκαηα ελίζρπζεο ηεο απαζρφιεζεο θαη θαηαπνιέκεζεο ηεο αλεξγίαο πνπ έρεη ζρεδηάζεη. 

 

 Δζληθόο Οξγαληζκόο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο (ΔΟΠΤΤ) 

 

Ο ΔΟΠΤΤ, ζχκθσλα κε ην λ. 4238/2014, θαζίζηαηαη αγνξαζηήο ππεξεζηψλ πγείαο, πξνβαί-

λεη πιένλ ζηε ζέζπηζε θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαλφλσλ θαη θξηηεξίσλ γηα ηελ αγνξά ππεξε-

ζηψλ πγείαο, ζηε δηαπξαγκάηεπζε κε ηνπο αληηζπκβαιιφκελνπο παξφρνπο πγείαο γηα ηηο α-

κνηβέο ηνπο θαη ηελ παξνρή βειηησκέλσλ ππεξεζηψλ πγείαο. Με ηνλ ηξφπν απηφ επηηπγράλν-

ληαη θαιχηεξνη φξνη παξνρήο ππεξεζηψλ πξνο ηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ θαη ηαπηφρξνλα αμην-

πνηνχληαη απνδνηηθφηεξα νη δηαζέζηκνη πφξνη ηνπ. Παξάιιεια, κε ηνλ ίδην Νφκν, ζπζηήλεηαη 
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ην Πξσηνβάζκην Δζληθφ Γίθηπν Τγείαο (ΠΔΓΤ), ην νπνίν αλαιακβάλεη πιένλ ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο. Καηά ζπλέπεηα, ε επηρνξήγεζε ηνπ ΔΟΠΤΤ κεηψλεηαη 

θαηά ην πνζφ ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ ηνπ λενζχζηαηνπ δηθηχνπ πνπ ζην παξειζφλ βάξπ-

λαλ ηηο κνλάδεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο ηνπ ΔΟΠΤΤ, ελψ αληίζηνηρε κείσζε παξνπζηά-

δνπλ θαη νη δαπάλεο ηνπ Οξγαληζκνχ. Δπίζεο, ζα ζπλερηζζνχλ νη δξάζεηο ηνπ ΔΟΠΤΤ γηα 

ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθθαζάξηζε ησλ δαπαλψλ ηνπο, ελψ αλακέλεηαη εληφο ηνπ 2015 λα νιν-

θιεξσζεί ε δηαδηθαζία ειέγρνπ θαη εθθαζάξηζεο ησλ ηηκνινγεκέλσλ απαηηήζεσλ ησλ λνζν-

θνκείσλ πνπ πιένλ ππνβάιινληαη πξνο ηνλ Οξγαληζκφ κε ειεθηξνληθφ ηξφπν. 
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ΓΗΜΟΙΟ ΧΡΔΟ 
 
 

 

 

Η επίηεπμε πξσηνγελνύο πιενλάζκαηνο ην 2013 είρε νπζηαζηηθή ζπκβνιή ζηελ επηηπρεκέλε 

επάλνδν ηνπ Ειιεληθνύ Δεκνζίνπ θαη ησλ ειιεληθώλ επηρεηξήζεσλ θαη πηζησηηθώλ ηδξπκά-

ησλ ζηε ρξεκαηνδόηεζή ηνπο κέζσ ησλ αγνξώλ ζηηο αξρέο ηνπ δεύηεξνπ ηξηκήλνπ ηνπ ηξέ-

ρνληνο έηνπο. 

 

Καη’ εθαξκνγή ησλ ζρεηηθώλ απνθάζεσλ ηνπ Eurogroup ζπλερίδεηαη ε επηζηξνθή ησλ θεξ-

δώλ ησλ Επξσπατθώλ Κεληξηθώλ Τξαπεδώλ από ηα Ειιεληθά νκόινγα (ANFA holdings), 

θαζώο θαη ε επηζηξνθή ησλ θεξδώλ ηεο Επξσπατθήο Κεληξηθήο Τξάπεδαο από ην πξόγξακκα 

αγνξάο νκνιόγσλ από ηε δεπηεξνγελή αγνξά (SMP). Όζνλ αθνξά ηα ANFA, ζύκθσλα κε ηε 

κεζνδνινγία ESA, έρνπλ απνδνζεί 654,4 εθαη. επξώ γηα ην 2012, 606,1 εθαη. επξώ γηα ην 

2013 θαη 242,6 εθαη. επξώ γηα ην 2014, ελώ αλακέλεηαη ε επηζηξνθή επηπιένλ 236,2 εθαη. 

επξώ γηα ην 2014. Αλαθνξηθά κε ην πξόγξακκα SMP, έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί επηζηξνθέο 

ζπλνιηθνύ ύςνπο 2.033,7 εθαη. επξώ, ελώ αλακέλεηαη επηπιένλ πνζό 1.900 εθαη. επξώ πνπ 

αθνξά ην έηνο 2014. 
 

Η θάιπςε ησλ ρξεκαηνδνηηθώλ αλαγθώλ ηνπ Ειιεληθνύ Δεκνζίνπ γηα ην 2014 πξαγκαην-

πνηήζεθε θαηαξρήλ από δάλεηα πνπ ρνξεγήζεθαλ από ην Επξσπατθό Τακείν Χξεκαηνπηζησ-

ηηθήο Σηαζεξόηεηαο (ΕΤΧΣ) θαη ην Δηεζλέο Ννκηζκαηηθό Τακείν (ΔΝΤ). Εηδηθόηεξα, από ηηο 

αξρέο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο έσο ηηο 31/8/2014 εθηακηεύζεθαλ ζπλνιηθά 8.300 εθαη. επξώ από 

δάλεηα ηνπ ΕΤΧΣ ελώ ε ζπλεηζθνξά ηνπ ΔΝΤ γηα ην ίδην ρξνληθό δηάζηεκα αλήιζε ζε 

3.411,81 εθαη. επξώ. Σην πιαίζην ηνπ δεπηέξνπ πξνγξάκκαηνο ζηήξημεο ηεο ειιεληθήο νηθν-

λνκίαο νη ζπλνιηθέο εθηακηεύζεηο δαλείσλ από ην ΕΤΧΣ, από ηηο αξρέο ηνπ 2012 έσο 

31/8/2014, αλήιζαλ ζε 107.289,80 εθαη. επξώ, ελώ ε ζπκκεηνρή ηνπ ΔΝΤ, γηα ην παξαπάλσ 

ρξνληθό δηάζηεκα, αλέξρεηαη ζε 11.743,03 εθαη. επξώ.  

 

Αμηνζεκείσηε ζπκβνιή ζηελ αλαδεκηνπξγία ηεο θακπύιεο απνδόζεσλ ησλ ηίηισλ ηνπ Ει-

ιεληθνύ Δεκνζίνπ είραλ νη δύν θνηλνπξαθηηθέο εθδόζεηο νκνιόγσλ ζηαζεξνύ επηηνθίνπ, πε-

ληαεηνύο θαη ηξηεηνύο δηάξθεηαο, αξρηθνύ πνζνύ 3.000 εθαη. επξώ θαη 1.500 εθαη. επξώ αληί-

ζηνηρα, νη νπνίεο ζεκαηνδνηνύλ ηελ επηζηξνθή ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζηε ρξεκαηνδόηε-

ζε κέζσ ησλ δηεζλώλ αγνξώλ ύζηεξα από ηέζζεξα πεξίπνπ έηε. Η θακπύιε απνδόζεσλ αλα-

κέλεηαη λα εκπινπηηζηεί πεξαηηέξσ κε ηηο κειινληηθέο εθδόζεηο λέσλ νκνιόγσλ ζηαζεξνύ ε-

πηηνθίνπ επηαεηνύο θαη δεθαεηνύο δηάξθεηαο. 

 

Όζνλ αθνξά ηε βξαρππξόζεζκε ρξεκαηνδόηεζε, ζπλερίζηεθαλ θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ έ-

ηνπο νη εθδόζεηο ηξίκελσλ θαη εμάκελσλ εληόθσλ γξακκαηίσλ κε ζεκαληηθή κείσζε ησλ επη-

ηνθίσλ ηνπο, ελώ είλαη νξαηή ε πξννπηηθή πξαγκαηνπνίεζεο έθδνζεο κεγαιύηεξεο δηάξθεηαο. 

Η αλάιεςε ηεο αξκνδηόηεηαο ηεο δηαρείξηζεο ησλ θξαηηθώλ δηαζεζίκσλ, από 1/1/2014, από 

ηνλ Οξγαληζκό Δηαρείξηζεο Δεκνζίνπ Χξένπο (ΟΔΔΗΧ) έδσζε λέεο δπλαηόηεηεο ζηνπο ηξό-

πνπο θάιπςεο ησλ βξαρππξόζεζκσλ αλαγθώλ ηνπ Δεκνζίνπ, θπξίσο κέζσ ησλ πξάμεσλ δηα-

ρείξηζεο ηακεηαθήο ξεπζηόηεηαο ππό ηε κνξθή repo agreements ηηο νπνίεο ζπλάπηεη ν      

ΟΔΔΗΧ κε θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο.  
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1. ύνθεζη δημόζιος σπέοςρ 
 

Σο σπέορ ηηρ Κενηπικήρ και Γενικήρ Κςβέπνηζηρ 
 

Τν ρξένο ηεο Κεληξηθήο Δηνίθεζεο εθηηκάηαη όηη ζα αλέιζεη ζηα 322.400 εθαη. επξώ ή 

176,9% ηνπ ΑΕΠ ζην ηέινο ηνπ 2014, έλαληη 321.478 εθαη. επξώ ή 176,6% ηνπ ΑΕΠ ην 

2013.  
 

Τν 2015 ην ύςνο ηνπ ρξένπο ηεο Κεληξηθήο Δηνίθεζεο πξνβιέπεηαη όηη ζα δηακνξθσζεί ζηα 

320.200 εθαη. επξώ ή 170,1% ηνπ ΑΕΠ, παξνπζηάδνληαο ζεκαληηθή κείσζε έλαληη ηνπ 2014. 
 

Τν ρξένο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο εθηηκάηαη όηη ζα αλέιζεη ζηα 318.600 εθαη. επξώ ή 

174,8% ηνπ ΑΕΠ ζην ηέινο ηνπ 2014, έλαληη 318.849 εθαη. επξώ ή 175,1% ηνπ ΑΕΠ ην 

2013. Τν 2015, ην ρξένο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο πξνβιέπεηαη όηη ζα δηακνξθσζεί ζηα 

316.100 εθαη. επξώ ή 167,9% ηνπ ΑΕΠ. Η κείσζε απηή ηνπ δεκόζηνπ ρξένπο νθείιεηαη ζηελ 

επίηεπμε ζεκαληηθνύ ηακεηαθνύ πιενλάζκαηνο, ζηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο απνθξα-

ηηθνπνηήζεσλ θαη ζηελ αλακελόκελε αύμεζε ηνπ νλνκαζηηθνύ ΑΕΠ (Πίλαθαο 3.1).  

 

 

Πίνακαρ 3.1 ύνθεζη δημόζιος σπέοςρ 
(ζε εκαη. εςπώ) 

  2010 2011 2012 2013 2014* 2015** 

Ομόλογα 276.302 259.774 86.297 76.296 66.800 75.800  

Βρατσπρόθεζμοι ηίηλοι 9.442 15.059 18.357 14.971 15.000 15.000  

Γάνεια 54.542 93.145 200.883 230.211 235.600 226.400  

Βρατσπρόθεζμα δάνεια - - - - 5.000 3.000 

Α. Χπέορ Κενηπικήρ Γιοίκηζηρ 340.286 367.978 305.537 321.478 322.400 320.200 

(υρ % ηος ΑΔΠ) 153,2% 176,5% 158,0% 176,6% 176,9% 170,1% 

Β.  Χρέος ΝΠΓΓ, κέρμαηα κ.λπ. μείον επενδύζεις ζε ηίηλοσς ΔΓ 13.339 9.834 5.834 5.129 3.400 3.000 

Γ. Χπέορ Κενηπικήρ Κςβέπνηζηρ καηά ESA (A+B) 353.625 377.812 311.371 326.607 325.800 323.200 

(υρ % ηος ΑΔΠ) 159,2% 181,2% 161,0% 179,4% 178,8% 171,7% 

Γ. Χρέος ΟΣΑ, ΟΚΑ μείον ενδοκσβερνηηικό τρέος -24.111 -22.671 -7.435 -7.758 -7.200 -7.100 

Δ. Χπέορ Γενικήρ Κςβέπνηζηρ (Γ+Γ) 329.514 355.141 303.936 318.849 318.600 316.100 

(υρ % ηος ΑΔΠ) 148,3% 170,3% 157,2% 175,1% 174,8% 167,9% 

ΑΔΠ  222.151 208.532 193.347 182.054 182.231 188.265 

 * Δκηιμήζεις 
 ** Προβλέυεις 
 
 

Γομή και σαπακηηπιζηικά ηος σπέοςρ ηηρ Κενηπικήρ Γιοίκηζηρ 
 

Ο ρξνληθόο νξίδνληαο ησλ ιήμεσλ ηνπ ρξένπο ηεο Κεληξηθήο Δηνίθεζεο ζηηο 31/8/2014 εθηεί-

λεηαη κέρξη ην έηνο 2057. Η αδπλακία πξνζθπγήο γηα δαλεηζκό ζηηο αγνξέο, από ην Μάην ηνπ 

2010, είρε σο απνηέιεζκα ηε δξαζηηθή κείσζε ησλ νκνιόγσλ θαη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο κε 

δάλεηα (Δηάγξακκα 3.1). Η αλαινγία απηή αλακέλεηαη λα αληηζηξαθεί ηα επόκελα έηε, θαζώο 

από ηνλ Απξίιην ηνπ ηξέρνληνο έηνπο μεθίλεζε λα πινπνηείηαη ε ζηαδηαθή επάλνδνο ηνπ Ει-

ιεληθνύ Δεκνζίνπ γηα δαλεηζκό ζηηο αγνξέο, κε ηελ έθδνζε νκνιόγσλ ζηαζεξνύ επηηνθίνπ 

πεληαεηνύο θαη ηξηεηνύο δηάξθεηαο. 
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Γιάγπαμμα 3.1 Χπονοδιάγπαμμα λήξηρ σπέοςρ ηηρ Κενηπικήρ Γιοίκηζηρ ηην 31/08/2014 

(ζε εκαη. εςπώ) 

 

 

 

2. Γαπάνερ εξςπηπέηηζηρ σπέοςρ 
 

Οη δαπάλεο γηα ηόθνπο ηνπ ρξένπο ηεο Κεληξηθήο Δηνίθεζεο, κεηά ην 2012, δηακνξθώλνληαη 

ζηα επίπεδα ησλ 6.000 εθαη. επξώ, κεησκέλεο, ην 2013, θαηά 50% ζε ζρέζε κε ην 2012 θαη 

θαηά 63% ζε ζρέζε κε ην 2011. Αληίζηνηρεο κεηώζεηο παξνπζηάδνπλ θαη σο πνζνζηό ηνπ 

ΑΕΠ (Πίλαθαο 3.2). Η κείσζε απηή νθείιεηαη ζηε κείσζε ηνπ ύςνπο ηνπ δεκόζηνπ ρξένπο 

κεηά ηελ αληαιιαγή ησλ νκνιόγσλ (PSI) ηνπ Μαξηίνπ 2012 θαη ηελ επαλαγνξά ηνπ Δεθεκ-

βξίνπ 2012, ηε κείσζε ησλ επηηνθίσλ ησλ δαλείσλ ηνπ κεραληζκνύ ζηήξημεο θαη ηελ αλαβν-

ιή θαηαβνιήο ηόθσλ γηα ηα δάλεηα πνπ ρνξεγήζεθαλ από ην Επξσπατθό Τακείν Χξεκαηνπη-

ζησηηθήο Σηαζεξόηεηαο. 

 

Πίνακαρ 3.2 Ύτορ δαπανών για ηόκοςρ σπέοςρ Κενηπικήρ Γιοίκηζηρ 
 (ζε εκαη. εςπώ) 

 2010 2011 2012 2013 2014* 2015** 

 Σόκοι 13.223 16.348 12.223 6.044 5.700 5.900 

 φς % ηοσ ΑΔΠ 6,0% 7,8% 6,3% 3,3% 3,1% 3,1% 

*  Δκηιμήζεις 
** Προβλέυεις 
 

 

3. Οι αγοπέρ ηίηλυν ηος Δλληνικού Γημοζίος 
 

 

Οη απνθάζεηο ηεο Επξσπατθήο Κεληξηθήο Τξάπεδαο θαηά ην ηξέρνλ έηνο γηα κείσζε ηνπ βα-

ζηθνύ επηηνθίνπ αλαρξεκαηνδόηεζεο, αξρηθά από 0,25% ζε 0,15% θαη ελ ζπλερεία ζην ηζην-

ξηθά ρακειό 0,05%, θαη ε πηνζέηεζε γηα πξώηε θνξά αξλεηηθνύ επηηνθίνπ απνδνρήο θαηα-
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ζέζεσλ ηξαπεδώλ κηαο εκέξαο (current deposit facility: -0,20%), νη νπνίεο είραλ σο θύξην 

ζηόρν ηελ ηόλσζε ηεο ξεπζηόηεηαο ζηε δώλε ηνπ επξώ, ηελ ελζάξξπλζε ρνξήγεζεο δαλείσλ 

από ηηο ηξάπεδεο θαη ηελ απνηξνπή ηνπ θηλδύλνπ απνπιεζσξηζκνύ, επεξέαζαλ θαζνδηθά ηηο 

απνδόζεηο ησλ θξαηηθώλ ρξενγξάθσλ ησλ ρσξώλ ηεο Επξσδώλεο. 

 

Αμηνζεκείσηεο είλαη νη πηώζεηο ησλ απνδόζεσλ ησλ δεθαεηώλ νκνιόγσλ αλαθνξάο ηεο Γαι-

ιίαο θαη ηεο Ιζπαλίαο ζηα ηζηνξηθά ρακειά ηνπο επίπεδα, 1,26% θαη 2,08% αληίζηνηρα, ελώ 

θαη ε απόδνζε ηνπ ηηαιηθνύ δεθαεηνύο νκνιόγνπ θαηέγξαςε ζηηο αξρέο Σεπηεκβξίνπ ηζηνξη-

θό ρακειό επίπεδν θαη δηακνξθώζεθε γύξσ ζην 2,30%. Μεγάιε πηώζε παξνπζηάδεη θαη ε 

απόδνζε ηνπ πνξηνγαιηθνύ δεθαεηνύο νκνιόγνπ ε νπνία δηακνξθώλεηαη ζηα ηξέρνληα επί-

πεδα ηνπ 3,10%. Οη θαηά ηόπνπο γεσπνιηηηθέο εληάζεηο κεηαηόπηζαλ ην ελδηαθέξνλ ησλ ε-

πελδπηώλ πξνο αζθαιέζηεξεο ηνπνζεηήζεηο κε απνηέιεζκα ηελ αύμεζε ησλ ηηκώλ ησλ γεξ-

καληθώλ δεθαεηώλ νκνιόγσλ κε ηηο απνδόζεηο ηνπο λα ππνρσξνύλ θάησ ηνπ 1% (0,88% ηελ 

1/9/2014).  

 

Η δηαθνξά απόδνζεο (yield spread) κεηαμύ ηνπ 10-εηνύο ειιεληθνύ θαη ηνπ αληίζηνηρνπ γεξ-

καληθνύ νκνιόγνπ αλαθνξάο ππνρώξεζε ζεκαληηθά ζηηο αξρέο ηνπ β΄ ηξηκήλνπ ηνπ έηνπο 

θηάλνληαο ζηα επίπεδα 420-440 κνλάδσλ βάζεο, γεγνλόο πνπ επέηξεςε ηελ έθδνζε πεληαε-

ηνύο νκνιόγνπ κέζσ ησλ αγνξώλ θαη ελ ζπλερεία θηλείηαη θνληά ζηα επίπεδα ησλ 500 κνλά-

δσλ βάζεο. Οη απνδόζεηο ησλ ειιεληθώλ νκνιόγσλ παξέκεηλαλ ζε ρακειόηεξα επίπεδα ζε 

ζρέζε κε ην πξνεγνύκελν έηνο, κε ηελ ηξέρνπζα απόδνζε ηνπ δεθαεηνύο νκνιόγνπ λα θηλεί-

ηαη γύξσ ζην 6,4%.  

 

Εμαηξεηηθά βειηησκέλν παξνπζηάδεηαη θαη ην βξαρπρξόλην θόζηνο δαλεηζκνύ ηνπ Ειιεληθνύ 

Δεκνζίνπ, όπσο απηό απνηππώλεηαη ζηηο δεκνπξαζίεο εληόθσλ γξακκαηίσλ 13 θαη 26 εβδν-

κάδσλ. Σηηο δεκνπξαζίεο ηνπ Σεπηεκβξίνπ ηνπ 2014 απηό δηακνξθώζεθε ζην 2,00% γηα ηα 

εμάκελα θαη 1,70% γηα ηα ηξίκελα έληνθα γξακκάηηα, γεγνλόο πνπ νθείιεηαη, θπξίσο, ζηε 

βειηίσζε ηνπ ζρήκαηνο ηεο ειιεληθήο θακπύιεο απνδόζεσλ από ηελ έμνδν ηεο ρώξαο ζηηο 

αγνξέο. Τα επηηόθηα ησλ εληόθσλ γξακκαηίσλ αλακέλεηαη λα ππνρσξήζνπλ πεξαηηέξσ ην 

πξνζερέο δηάζηεκα.  

 

Ππυηογενήρ αγοπά ηίηλυν 
 

Τν Ειιεληθό Δεκόζην, ηέζζεξα πεξίπνπ έηε κεηά ηελ ηειεπηαία έθδνζε νκνιόγσλ ηνλ Απξί-

ιην ηνπ 2010, πξαγκαηνπνίεζε ηνλ Απξίιην ηνπ 2014 λέα θνηλνπξαθηηθή έθδνζε πεληαεηνύο 

νκνιόγνπ, ύςνπο 3.000 εθαη. επξώ κε ζηαζεξό επηηόθην 4,75%. Αθνινύζεζε λέα θνηλνπξα-

θηηθή έθδνζε ηξηεηνύο νκνιόγνπ ηνλ Ινύιην, ύςνπο 1.500 εθαη. επξώ, κε ζηαζεξό επηηόθην 

3,375%. Επηπιένλ, πξαγκαηνπνηήζεθε κία εηδηθή έθδνζε πεληαεηνύο νκνιόγνπ θπκαηλόκε-

λνπ επηηνθίνπ, ύςνπο 742,1 εθαη. επξώ κε ζθνπό ηελ αληηθαηάζηαζε νκνιόγνπ ηνπ ΕΤΕΑΝ. 

Αθνινύζεζε ε αληαιιαγή εληόθσλ γξακκαηίσλ ύςνπο 1.671,33 εθαη. επξώ κέζσ επαλέθδν-

ζεο πεληαεηώλ θαη ηξηεηώλ νκνιόγσλ ζπλνιηθνύ ύςνπο 1.619,89 εθαη. επξώ. 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηξέρνληνο έηνπο ην Ειιεληθό Δεκόζην εμαθνινύζεζε λα εθδίδεη ηίη-

ινπο βξαρππξόζεζκεο δηάξθεηαο. Η βξαρππξόζεζκε ρξεκαηνδόηεζε πξαγκαηνπνηήζεθε κε 

κεληαίεο εθδόζεηο εληόθσλ γξακκαηίσλ δηάξθεηαο 13 θαη 26 εβδνκάδσλ. Σηηο 31/8/2014 ην 

αλεμόθιεην ππόινηπν ησλ ΕΓΕΔ αλεξρόηαλ ζε 14.840,78 εθαη. επξώ θαη αλακέλεηαη λα πα-

ξακείλεη ζε απηά ηα επίπεδα θαη ζην επόκελν έηνο. 
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Γεςηεπογενήρ αγοπά ηίηλυν 
 

Η ζπλνιηθή αμία ησλ ζπλαιιαγώλ πνπ θαηαγξάθεθε ζην Σύζηεκα Άπισλ Τίηισλ ηεο Τξάπε-

δαο ηεο Ειιάδνο, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηηο αγνξαπσιεζίεο ηίηισλ θαη ηηο ζπκθσλίεο επαλα-

γνξάο ζηελ εμσρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά (over-the-counter) θαη ηηο ειεθηξνληθέο πιαηθόξκεο 

δηαπξαγκάηεπζεο, θαηά ην β΄ ηξίκελν ηνπ 2014 παξνπζίαζε αύμεζε θαηά 7,3% θαη θαηά 

9,6% έλαληη ηνπ α΄ ηξηκήλνπ ηνπ 2014 θαη ηνπ β΄ ηξηκήλνπ ηνπ 2013 αληίζηνηρα.  

 

Τν β΄ ηξίκελν ηνπ 2014, ην 48,7% ηεο ζπλαιιαθηηθήο δξαζηεξηόηεηαο επηθεληξώζεθε ζηνπο 

ηίηινπο δηάξθεηαο 5 εηώλ, ην 32,5% ζηνπο ηίηινπο δηάξθεηαο 15-30 εηώλ, ην 10,6% ζηνπο ηίη-

ινπο δηάξθεηαο 10-15 εηώλ, ην 5,5% ζηνπο ηίηινπο δηάξθεηαο έσο 10 εηώλ θαη ην 2,6% ζε έ-

ληνθα γξακκάηηα. 

 

Η ζύλζεζε ηεο νκάδαο ησλ βαζηθώλ δηαπξαγκαηεπηώλ αγνξάο θαηά ην ηξέρνλ έηνο απνηειεί-

ηαη από 5 Ειιεληθά θαη 16 δηεζλή πηζησηηθά ηδξύκαηα. Τα 15 από ηα δηεζλή πηζησηηθά ηδξύ-

καηα ζπκκεηέρνπλ ζηελ ΗΔΑΤ από ηελ έδξα ηνπο ζην εμσηεξηθό. 

 

 

4. Βαζικέρ καηεςθύνζειρ δανειζμού και διασειπιζηικών ζηόσυν για ηο 2015 
 

Καηά ην ηξέρνλ έηνο πινπνηήζεθε, ζε ζεκαληηθό βαζκό, έλαο από ηνπο πξσηαξρηθνύο ζηό-

ρνπο ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο πνπ ήηαλ ε επηζηξνθή ζην δαλεηζκό κέζσ ησλ αγνξώλ, λσξί-

ηεξα από ηηο πξνβιέςεηο. Οη εθδόζεηο λέσλ νκνιόγσλ πεληαεηνύο θαη ηξηεηνύο δηάξθεηαο, ζε 

ζπλδπαζκό κε ηηο ήδε ππάξρνπζεο καθξνπξόζεζκεο εθδόζεηο ηεο αληαιιαγήο ηνπ Μαξηίνπ 

2012, ζπληεινύλ ζηελ πξννδεπηηθή δεκηνπξγία αληηπξνζσπεπηηθόηεξεο θακπύιεο απνδόζε-

σλ ηίηισλ ηνπ Ειιεληθνύ Δεκνζίνπ. Εληζρπηηθά ζε απηή ηελ θαηεύζπλζε πξόθεηηαη λα ιεη-

ηνπξγήζεη ε έθδνζε επηαεηνύο θαη δεθαεηνύο νκνιόγνπ, θαζώο θαη εληόθνπ γξακκαηίνπ κε 

δηάξθεηα κεγαιύηεξε ησλ 26 εβδνκάδσλ.  

 

Η πξόζθαηε αληαιιαγή εληόθσλ γξακκαηίσλ πθηζηάκελσλ εθδόζεσλ κε επαλέθδνζε πεληα-

εηώλ θαη ηξηεηώλ νκνιόγσλ είρε σο απνηέιεζκα ηελ ελίζρπζε ηεο ξεπζηόηεηαο ησλ πθηζηά-

κελσλ νκνιόγσλ, ηε κείσζε ηνπ άκεζα ιεμηπξόζεζκνπ ρξένπο θαη ηελ αύμεζε ηεο κέζεο 

ππνιεηπόκελεο θπζηθήο δηάξθεηαο ηνπ ρξένπο ε νπνία μεπεξλά ηα 16 έηε. Επηπιένλ, ππήξμε 

κεγάιε απνθιηκάθσζε ησλ επηηνθίσλ ησλ ηξίκελσλ θαη εμάκελσλ εληόθσλ γξακκαηίσλ ηα 

νπνία δηακνξθώλνληαη ζηα ηξέρνληα επίπεδα ηνπ 1,7% θαη 2,0% αληίζηνηρα, κε απνηέιεζκα 

ηε ζεκαληηθή εμνηθνλόκεζε ηόθσλ. Σην πιαίζην απηό, αλακέλεηαη λα επηδησρζεί, θαηά ην ε-

πόκελν έηνο, ε αληαιιαγή πθηζηάκελσλ εθδόζεσλ νκνιόγσλ κε λέεο εθδόζεηο κε ζθνπό ηελ 

παξνρή ξεπζηόηεηαο ζε επηιεγκέλα ζεκεία ηεο θακπύιεο απνδόζεσλ (Liability Management 

Exercise-LME), θαζώο θαη ε πεξαηηέξσ πξνζθπγή ζε δαλεηζκό ζηηο δηεζλείο αγνξέο κε εθδό-

ζεηο νκνιόγσλ δηάξθεηαο κεγαιύηεξεο ησλ 5 εηώλ. 

 

Η βξαρππξόζεζκε ρξεκαηνδόηεζε ηνπ Ειιεληθνύ Δεκνζίνπ γηα ην έηνο 2015 ζα ζπλερίζεη 

λα πινπνηείηαη κέζσ εθδόζεσλ εληόθσλ γξακκαηίσλ, ελώ αλακέλεηαη λα ζπλερηζηεί ε ζύλα-

ςε ζπκθσληώλ repos γηα ηελ θάιπςε ησλ βξαρπρξόλησλ αλαγθώλ ηακεηαθήο ξεπζηόηεηαο. 

 

Επηπιένλ, αλακέλεηαη λα δηαηεξεζνύλ θαη θαηά ην επόκελν έηνο νη βαζηθνί κεζνπξόζεζκνη 

ζηόρνη ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ δεκνζίνπ ρξένπο, όπσο είλαη ε επίηεπμε ηνπ ειά-

ρηζηνπ ζπλαιιαγκαηηθνύ θηλδύλνπ γηα ηα δάλεηα εθηόο επξώ θαη ε βειηίσζε ηεο αλαινγίαο 

ρξένπο ζηαζεξνύ/θπκαηλόκελνπ επηηνθίνπ.  
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