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ΕΛΛΘΝΙΚΟ ΔΘΜΟΙΟ ΧΡΕΟ 
     

Τπό μία Οπτική Γωνία το Ηήτημα του Χρέουσ 

Είναι Διαχειρίςιμο για την Ευρωπαϊκή Ζνωςη 

     

Σο πρόβλθμα του χρζουσ κα είναι αναμφίβολα το επόμενο «Κυπριακό Ηιτθμα» για τθν 

Ελλάδα ςτισ δεκαετίεσ που ζρχονται (ο παραλλθλιςμόσ αφορά αποκλειςτικά ςτθ χρονικι 

διάρκεια του εν λόγω ηθτιματοσ). Αςφαλϊσ ςε μια ενιαία δθμοςιονομικά Ευρωπαϊκι 

Ζνωςθ το πρόβλθμα του Ελλθνικοφ Δθμόςιου Χρζουσ κα παρζμενε αρκετά ςοβαρό 

πρόβλθμα για το ςφνολο τθσ Ζνωςθσ, αλλά δεν κα ιταν πια τόςο μεγάλο πρόβλθμα ςε 

μεμονωμζνθ βάςθ για τθν Ελλάδα. 

     

Σο δθμόςιο χρζοσ μιασ χϊρασ ορίηεται από το άκροιςμα των υποχρεϊςεων που οφείλονται 

προσ τουσ δανειςτζσ τθσ εν λόγω χϊρασ και ςυνικωσ αποτυπϊνεται ι ςυγκρίνεται ωσ 

ποςοςτό του Ακακάριςτου Εγχϊριου Προϊόντοσ (Α.Ε.Π.). 

     

τισ 24 Οκτωβρίου του 2017, θ Eurostat (δθλαδι θ τατιςτικι Αρχι τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ) ανακοίνωςε ότι κατά το τζλοσ του β’ τριμινου 2017, ο λόγοσ «Δθμόςιο Χρζοσ / 

Α.Ε.Π.» ςτθ Ηϊνθ του Ευρϊ (19 κράτθ - μζλθ) ανερχόταν ςε 89,1% ζχοντασ υποχωριςει ςε 

ςφγκριςθ με το πρϊτο τρίμθνο του ίδιου ζτουσ. Επίςθσ ανακοίνωςε ότι ςτθν Ευρωπαϊκι 

Ζνωςθ (28 κράτθ - μζλθ) ο λόγοσ «Δθμόςιο Χρζοσ / Α.Ε.Π.» ανερχόταν ςε 83,4% κινοφμενοσ 

χαμθλότερα ςε ςφγκριςθ με το πρϊτο τρίμθνο του 2017. 

     

Αντίςτοιχα ςτθν Ελλάδα, ο λόγοσ «Δθμόςιο Χρζοσ / Α.Ε.Π.» ανερχόταν ςε 175% ςτο τζλοσ 

του β’ τριμινου 2017, ενϊ αν λαμβανόταν υπόψθ το Χρζοσ τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ τθσ 

Ελλάδασ όπωσ ανακοινϊνεται από τον Οργανιςμό Διαχείριςθσ Δθμόςιου Χρζουσ (ΟΔΔΘΧ), 

δθλαδι το μζγεκοσ των 325,39 διςεκατομμυρίων Ευρϊ κακϊσ και το Α.Ε.Π. των τελευταίων 

4 τριμινων (από το δ’ τρίμθνο του 2016 ζωσ και το γ’ τρίμθνο του 2017), δθλαδι το μζγεκοσ 

των 176,72 διςεκατομμυρίων Ευρϊ, τότε ο λόγοσ «Δθμόςιο Χρζοσ / Α.Ε.Π.» τθσ Ελλάδασ κα 

ανερχόταν (ι ανζρχεται) ςε 184,12%. 

     

τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και ωσ προσ το ςυγκεκριμζνο δείκτθ, οι χϊρεσ που ακολουκοφν τθν 

Ελλάδα είναι οι Ιταλία με 134,7%, Πορτογαλία με 132,1%, Κφπροσ με 107,6%, κακϊσ και το 

Βζλγιο με 106,6%. Θ Γερμανία βρίςκεται ςτο 66%, θ Γαλλία ςτο 99,3% και θ Μ. Βρετανία 

ςτο 86,8%. Οι γειτονικζσ χϊρεσ τθσ Ελλάδασ και ςυγκεκριμζνα θ Βουλγαρία ζχει λόγο 

«Δθμόςιο Χρζοσ / Α.Ε.Π.» τθσ τάξεωσ του 27,7% ενϊ θ Ρουμανία τθσ τάξεωσ του 37,2%. 
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ΠΙΝΑΚΑ 1:  «ΔΘΜΟΙΟ ΧΡΕΟ / Α.Ε.Π.» ΣΘΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΘ ΕΝΩΘ 

& ΣΑ ΚΡΑΣΘ - ΜΕΛΘ 

 

  ΔΘΜΟΙΟ ΧΡΕΟ ΝΟΜΙΜΑ ΔΘΜΟΙΟ 

 
Β' ΣΡΙΜΘΝΟ 2017 

 
ΧΡΕΟ 

  (σε εκατ. μονάδες νομίσματος)   
Ω % ΣΟΤ 

Α.Ε.Π. 

Ε.Ε. 19 9.752.289 Ευρϊ 89,1% 

Ε.Ε. 28 12.532.798 Ευρϊ 83,4% 

ΒΕΛΓΙΟ 457.606 Ευρϊ 106,6% 

ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ 26.662 BGN 27,7% 

ΣΕΧΙΑ 1.922.921 CZK 39,4% 

ΔΑΝΙΑ 775.476 DKK 36,8% 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2.107.734 Ευρϊ 66,0% 

ΕΘΟΝΙΑ 1.960 Ευρϊ 8,9% 

ΙΡΛΑΝΔΙΑ 211.188 Ευρϊ 74,3% 

ΕΛΛΑΔΑ 309.136 Ευρϊ 175,0% 

ΙΠΑΝΙΑ 1.137.853 Ευρϊ 99,8% 

ΓΑΛΛΙΑ 2.235.258 Ευρϊ 99,3% 

ΚΡΟΑΣΙΑ 287.257 HRK 81,9% 

ΙΣΑΛΙΑ 2.281.978 Ευρϊ 134,7% 

ΚΤΠΡΟ 19.775 Ευρϊ 107,6% 

ΛΕΣΟΝΙΑ 10.300 Ευρϊ 40,0% 

ΛΙΘΟΤΑΝΙΑ 16.765 Ευρϊ 41,7% 

ΛΟΤΞΕΜΒΟΤΡΓΟ 12.635 Ευρϊ 23,4% 

ΟΤΓΓΑΡΙΑ 26.915.361 HUF 74,4% 

ΜΑΛΣΑ 5.869 Ευρϊ 56,8% 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 420.588 Ευρϊ 58,7% 

ΑΤΣΡΙΑ 293.551 Ευρϊ 81,4% 

ΠΟΛΩΝΙΑ 1.016.020 PLN 53,4% 

ΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ 249.030 Ευρϊ 132,1% 

ΡΟΤΜΑΝΙΑ 297.128 RON 37,2% 

ΛΟΒΕΝΙΑ 33.268 Ευρϊ 79,8% 

ΛΟΒΑΚΙΑ 42.780 Ευρϊ 51,8% 

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 135.922 Ευρϊ 61,8% 

ΟΤΘΔΙΑ 1.828.837 SEK 40,5% 

Μ. ΒΡΕΣΑΝΙΑ 1.734.582 GBP 86,8% 

ΝΟΡΒΘΓΙΑ 1.150.147 NOK 35,8% 

        

    
Πθγι: EUROSTAT 
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ΠΙΝΑΚΑ 2:  ΧΡΕΟ ΚΕΝΣΡΙΚΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΙ 30/06/2017 & 30/09/2017 

 

 

 

Πθγι: ΟΔΔΘΧ.  ||  * : Προςωρινά τοιχεία. 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ 3:  ΑΚΑΘΑΡΙΣΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (Α.Ε.Π.) ΕΛΛΑΔΑ 

 

Ζτοσ Σρίμθνο 
Μζγεκοσ Α.Ε.Π. 

Ελλάδασ 
(ςε εκατ. Ευρϊ) 

Ετιςια 
Μεταβολι 

2016 I 39.848 -1,9% 

 
II 44.144 -0,9% 

 
ΙΙΙ 46.368 -0,2% 

 
IV 43.839 -1,9% 

2017 I 40.468 1,6% 

 
II 44.861 1,6% 

 
ΙΙΙ 47.553 2,6% 

 

Πθγι: ΕΛΣΑΣ. 

 

Θ Ελλάδα διακζτει Δθμόςιο Χρζοσ γφρω ςτα 325 διςεκατομμφρια Ευρϊ και για να είναι 

αυτό το χρζοσ κοντά ςτο επίπεδο του Α.Ε.Π. τθσ χϊρασ ϊςτε ο λόγοσ «Δθμόςιο Χρζοσ / 

Α.Ε.Π.» να διαμορφωκεί ςτο 100%, δθλαδι ςε πιο ανεκτό επίπεδο και κοντινότερα ςτο 

μζςο όρο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, κα πρζπει να διαγραφεί ζνα ςθμαντικό ποςό τθσ τάξεωσ 

των 148 – 149 διςεκατομμυρίων Ευρϊ. Ακόμθ όμωσ και το ποςό αυτό των 148 – 149 

διςεκατομμυρίων Ευρϊ ωσ ποςοςτό του υνολικοφ Δθμόςιου Χρζουσ τθσ Ευρωπαϊκισ 
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Ζνωςθσ (28 κράτθ – μζλθ) αντιπροςωπεφει το 1,2% του ςυνόλου, δθλαδι είναι αρκετά 

διαχειρίςιμο ςτο επίπεδο μιασ ενιαίασ ςε δθμοςιονομικό επίπεδο Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

 

Είναι επίςθσ γενικά αποδεκτό ότι θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ διιλκε τθ μεγαλφτερθ κρίςθ τθσ 

ιςτορίασ τθσ διότι --για πολιτικοφσ κυρίωσ λόγουσ και λιγότερο για οικονομικοφσ λόγουσ-- 

δεν επζλεξε τθ δθμοςιονομικι ζνωςθ. υνεπϊσ οι αρχζσ τθσ Ζνωςθσ προτίμθςαν να κζςουν 

ςε κίνδυνο το Ευρϊ εν μζςω τθσ περιόδου τθσ κρίςθσ και των ςοβαρϊν οικονομικϊν 

προβλθμάτων που εμφάνιςαν τα πιο αδφναμα κράτθ - μζλθ τθσ. Αντίκετα αν εκτόσ από τθ 

νομιςματικι ζνωςθ, υπιρχε και θ δθμοςιονομικι ζνωςθ τότε το δθμόςιο χρζοσ τθσ κάκε 

χϊρασ μζλοσ κα είχε ενοποιθκεί ςτο γενικό ςφνολο και δεν κα αποτελοφςε τόςο μεγάλο 

πρόβλθμα, όπωσ ςτθν περίπτωςθ τθσ Ελλάδασ, το μεμονωμζνο χρζοσ τθσ κάκε χϊρασ. 

 

Νικόλαοσ Θρ. Γεωργιάδθσ, PhD     

ngeorgiadis@valueinvest.gr     

Τπεφκυνοσ Ανάλυςθσ Αγοράσ & Μετοχϊν 

VRS (Valuation & Research Specialists)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θ πλθροφόρθςθ που περιλαμβάνεται ςτο παρόν ζγγραφο βαςίηεται ςε δεδομζνα που ζχουν λθφκεί από αναγνωριςμζνεσ 

ςτατιςτικζσ υπθρεςίεσ, δθμοςιευμζνεσ αναφορζσ ι πλθροφορίεσ, ι άλλεσ πθγζσ που κεωροφνται αξιόπιςτεσ. Ωςτόςο, θ 

πλθροφόρθςθ αυτι δεν ζχει εξακριβωκεί από τθ VRS και θ VRS δεν παρακζτει δθλϊςεισ για τθν ακρίβεια και τθν πλθρότθτά 

τθσ. Θ πλθροφόρθςθ αλλά και οποιαδιποτε δθλωκείςα άποψθ δεν αποτελοφν προςφορά για πϊλθςθ ι πρόταςθ για 

προςφορά πϊλθςθσ οποιωνδιποτε μετοχϊν, δικαιωμάτων προτίμθςθσ, μετατρζψιμων αξιόγραφων ι δικαιωμάτων 

προαίρεςθσ των «καλυπτόμενων εταιριϊν» ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ. 
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