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ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
 

Η πρωτόγνωρη πανδημία του Covid-19 επηρέασε αρνητικά την παγκόσμια οικονομία, η οποία 
κατά τους πρώτους μήνες του 2020 βρισκόταν σε μια εύθραυστη και υποτονική ανάκαμψη, υπό 
το βάρος αβεβαιοτήτων που σχετίζονταν κυρίως με το διεθνές εμπόριο. Η προσπάθεια 
περιορισμού του κόστους σε ανθρώπινες ζωές κατέστησε αναγκαία διεθνώς τη λήψη 
πρωτοφανών διοικητικών μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης και προσωρινής αναγκαστικής 
αναστολής μέρους της οικονομικής δραστηριότητας. Ωστόσο η αντίδραση για την άμβλυνση 
των συνεπειών της πανδημίας ήταν άμεση. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θέσπισε δέσμη 
μέτρων νομισματικής πολιτικής, η αποτελεσματικότητα των οποίων ενισχύεται από τα 
δημοσιονομικά και εποπτικά μέτρα που ελήφθησαν για τον ίδιο σκοπό. Οι παρεμβάσεις αυτές 
αφορούν: 

 Ευρείας κλίμακας αγορά τίτλων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα (Asset purchase 
programme –APP) 

 Διεξαγωγή νέου προγράμματος αγοράς τίτλων έκτακτης ανάγκης εν όψει της πανδημίας 
(Pandemic Emergency Purchase Programme – PEPP) το οποίο θεσπίστηκε στις 18-3-2020.  

 Τη διενέργεια πρόσθετων πράξεων μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης του τραπεζικού 
συστήματος με πολύ ευνοϊκά επιτόκια (LTRO). 

 Το πρόγραμμα SURE (Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency) για τη 
στήριξη της εργασίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

 Τη σύσταση του ταμείου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας από την Ευρωπαϊκή επιτροπή για 
τη στήριξη μεταρρυθμίσεων και νέων επενδύσεων.     
 

Η υγειονομική κρίση ανέτρεψε τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης που υπήρχαν στο 
τέλος του έτους 2019 και τις εκτιμήσεις για το 2020. Η διάρκεια της κρίσης που συσχετίζεται με 
το χρόνο εξάλειψης της πανδημίας, αποτελεί την πιο σημαντική αλλά άγνωστη παράμετρο για 
την διαδικασία των οικονομικών προβλέψεων. Σε αυτό το περιβάλλον αβεβαιότητας κάθε 
άσκηση προβλέψεων για την πορεία της οικονομίας συνοδεύεται από επισφάλεια όπως 
αποδεικνύεται από τις συνεχείς αναθεωρήσεις των προβλέψεων όλων των διεθνών οργανισμών 
κατά το 2020. Ωστόσο, παρά την έντονη αβεβαιότητα στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον, οι 
αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων δεν επηρεάστηκαν και παρέμειναν σε χαμηλά επίπεδα, 
όμοια μ’ αυτά της περιόδου πριν την έναρξη της πανδημίας στις αρχές του έτους και πριν την 
έναρξη του νέου προγράμματος αγοράς τίτλων έκτακτης ανάγκης (Pandemic Emergency 
Purchase Programme – PEPP).      

Παρά τις αρχικές, εξαιρετικά δυσοίωνες προβλέψεις, η ελληνική οικονομία κατάφερε να 
παρουσιάσει μικρότερη, από τις αρχικές προβλέψεις, ύφεση, η οποία σύμφωνα με τα στοιχεία 
της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής ήταν 8,2%. Επίσης, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που 
δημοσιοποίησε στις 22 Απριλίου 2021 η Ευρωπαϊκή Στατιστική Αρχή (1st EDP Notification), το 
έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης για το έτος 2020 ανήλθε σε -9,7% του ΑΕΠ. Αξίζει ν’ 
αναφέρουμε ενδεικτικά ότι η Ισπανία σημείωσε έλλειμμα -11% του ΑΕΠ της, η Ιταλία -9.5% του 
ΑΕΠ της και το Βέλγιο -9,4% του ΑΕΠ του. 
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Ωστόσο, αρκετοί παράγοντες συνηγορούν στην ταχεία επαναφορά της ελληνικής οικονομίας σε 

διατηρήσιμη τροχιά ανάπτυξης από το δεύτερο τρίμηνο του 2021. Μεταξύ αυτών είναι, αφενός, 

τα μέτρα στήριξης που θα εφαρμοστούν το 2021 αναφορικά με την ενίσχυση των εισοδημάτων 

και τη στήριξη των επιχειρήσεων και της απασχόλησης, ύψους 15 δισ. ευρώ και αφετέρου, η 

επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων. Επιπλέον, η συμβολή στην ανάπτυξη των ευρωπαϊκών 

κονδυλίων του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (Recovery and Resilience Facility)   

αναμένεται να φτάσει το 2021 το 2,1% του ΑΕΠ.  

Βασικά μεγέθη της Ελληνικής οικονομίας (% ετήσιες μεταβολές, σταθερές τιμές) 

      2019 2020 

ΑΕΠ 1,9 -8,2 

Πλεόνασμα(+)/Έλλειμμα(-) Γενικής Κυβέρνησης  

(% του ΑΕΠ) 
1,1  -9,7 

Ιδιωτική κατανάλωση 1,9  -5,2 

Δημόσια κατανάλωση 1,2            2,7 

Ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου           -4,6            -0,6 

Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών 4,8            -21,7 

Εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών 3 -6,8 

Αποπληθωριστής ΑΕΠ  0,2  -1,5 

Εναρμονισμένος δείκτης Τιμών Καταναλωτή 0,5 -1,3 

Ανεργία 17,3 16,3 

Πηγή: ELSTAT(www.statistics.gr ) 

Τα υψηλά ταμειακά διαθέσιμα σε συνδυασμό με τις περιορισμένες χρηματοδοτικές ανάγκες του 

Ελληνικού Δημοσίου για το 2020 δημιούργησαν ευνοϊκές συνθήκες για τη συνέχιση της 

επιτυχημένης παρουσίας της χώρας στις κεφαλαιαγορές, η οποία είχε ως εφαλτήριο την έκδοση 

δεκαπενταετούς ομολόγου στις αρχές Φεβρουαρίου για πρώτη φορά μετά από το 2009. 

Ακολούθησαν τέσσερις ακόμα επιτυχημένες εκδόσεις ομολόγων οι οποίες σημείωσαν μεγάλο 

ποσοστό υπερκάλυψης του βιβλίου προσφορών τους και διατέθηκαν κυρίως σε τελικούς 

επενδυτές. Η συνέχιση της εκδοτικής δραστηριότητας ομαλοποίησε το προφίλ λήξεων του 

δημοσίου χρέους και εμπλούτισε περαιτέρω την καμπύλη αποδόσεων αναφοράς των ελληνικών 

κρατικών χρεογράφων, τόσο σε όγκο όσο και σε ρευστότητα.  

http://www.statistics.gr/
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Εξίσου ικανοποιητική ήταν και η πορεία διαπραγμάτευσης των ομολόγων στη δευτερογενή 

αγορά, παρά την πρόσκαιρη επιδείνωση κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους λόγω της 

υγειονομικής κρίσης, η οποία συνεπικουρούμενη από τη συμμετοχή των ελληνικών κρατικών 

χρεογράφων στο πρόγραμμα αγοράς χρεογράφων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας οδήγησε 

σταδιακά τις αποδόσεις τους σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. 

ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 2020 
Κατά το 2020 συνεχίστηκε η αξιοποίηση και η βέλτιστη διαχείριση των ταμειακών δι-

αθεσίμων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, μέσω της εφαρμογής του προγράμματος 
πράξεων διαχείρισης ταμειακής ρευστότητας υπό τη μορφή repo agreements, τις οποίες 
συνάπτει ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους. 

Με το πρόγραμμα αυτό αξιοποιείται πλέον το 75% περίπου του συνόλου των ταμειακών 
διαθεσίμων των εν λόγω φορέων με πολύ αποτελεσματικό τρόπο, παρέχοντάς τους υψηλές και 
ανταγωνιστικές αποδόσεις, επ’ ωφέλειά τους, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα αντίστοιχο όφελος 
ως προς το δημοσιονομικό αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης και τη βιωσιμότητα του 
δημοσίου χρέους.  

Κατά τη διάρκεια του 2020 ο ΟΔΔΗΧ προσέφυγε με επιτυχία στις κεφαλαιαγορές 
πέντε  φορές αντλώντας συνολικά €12 δισ. Το ύψος των προσφορών και για τις πέντε εκδόσεις 
ομολόγων οι οποίες ανήλθαν στο ποσό των €75,7 δισ. καθώς και η ποιότητα των επενδυτών οι 
οποίοι κατά ποσοστό άνω του 70% ήταν μακροπρόθεσμοι επενδυτές, έδειξαν ότι  η χώρα 
επιστρέφει στην κανονική χρηματοδότηση της από τις αγορές.  

ΗΜ/ΝΙΑ 

ΕΚΔΟΣΗΣ 

ΗΜ/ΝΙΑ 

ΛΗΞΗΣ 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΥΨΟΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΠΟΣΟ 

ΕΚΔΟΣΗΣ 

ΤΕΛΙΚΗ 

ΑΠΟΔΟΣΗ 

 

  4-2-2020 4-2-2035 15 χρόνια 18,8 δισ. 2,5 δισ. 1,911% νέα έκδοση 

22-4-2020 22-4-2027 7 χρόνια   5,9 δισ. 2,0 δισ. 2,013% νέα έκδοση 

18-6-2020 18-6-2030 10χρόνια 15,7 δισ. 3,0 δισ. 1,568% νέα έκδοση 

  9-9-2020 18-6-2030 10 χρόνια 18,5 δισ. 2,5 δισ. 1,187% επανέκδοση 

29-10-2020 4-2-2035 15 χρόνια 16,8 δισ. 2,0 δισ. 1,152% επανέκδοση 

  ΣΥΝΟΛΟ €75,7 δισ. €12 δισ.   
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Σε ότι αφορά την κατανομή των επενδυτών, μόνο το 8,2% των εκδόσεων μοιράστηκε σε hedge 
funds, με το υπόλοιπο 91,8% να κατευθύνεται κυρίως σε μακροπρόθεσμους, καλής ποιότητας 
επενδυτές. Το 29,2% προήλθε από το Ηνωμένο Βασίλειο, το 59,8% από χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και το υπόλοιπο 11% από άλλες χώρες.   
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Οι μικτές χρηματοδοτικές  ανάγκες του Κρατικού Προϋπολογισμού κατά το έτος 2020 
(εξαιρουμένου του υπολοίπου του βραχυπρόθεσμου χρέους εντόκων και repos) ανήλθαν στο 
ποσόν των €33.066 εκατ. και  καλύφθηκαν από: 

 Μακροπρόθεσμο δανεισμό ύψους €18.603 εκατ. ονομαστικής αξίας με αξία 
διακανονισμού (ταμειακή εισροή) ύψους €19.642  

 Έσοδα από αποκρατικοποιήσεις (πώληση μετοχών) ύψους  €50 εκατ. 
 Έσοδα από ANFAs -SMPs  ύψους  €1.643 εκατ. 
 Έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές ύψους  €613 εκατ. 
 Βραχυπρόθεσμο δανεισμό ύψους  €5.641 εκατ. 
 Ανάλωση διαθεσίμων ύψους  €5.477 εκατ. 

Τα ταμειακά διαθέσιμα διαμορφώθηκαν στο τέλος του 2020 στα €18.042 εκατ., έναντι 
€23.519 εκατ. που ήταν το τέλος του 2019, μειώθηκαν δηλαδή κατά  €5.477 εκατ. 

Ειδικότερα οι νέες εκδόσεις χρέους δημιούργησαν ταμειακές εισροές ύψους € 19.642 εκατ. και 
αποτελούνται από:  

 Έκδοση νέου 30ετούς ομολόγου ονομαστικής αξίας €3.314 εκατ. σταθερού 
επιτοκίου 3,25% με ταμειακή εισροή €3.802 εκατ.  

 Έκδοση νέου 15ετούς ομολόγου ονομαστικής αξίας €2.500 εκατ. σταθερού 
επιτοκίου 1,875%, με ταμειακή εισροή €2.488 εκατ.  

 Έκδοση νέου 7ετούς ομολόγου ονομαστικής αξίας €2.000 εκατ. σταθερού 
επιτοκίου 2%, με ταμειακή εισροή €1.998 εκατ.  

 Έκδοση νέου 10ετούς ομολόγου ονομαστικής αξίας €3.000 εκατ. σταθερού 
επιτοκίου 1,5%, με ταμειακή εισροή €2.981 εκατ. 

 Επανέκδοση 10ετούς ομολόγου ονομαστικής αξίας €2.500 εκατ. σταθερού 
επιτοκίου 1,5%, με ταμειακή εισροή €2.572 εκατ.  

 Επανέκδοση 15ετούς ομολόγου ονομαστικής αξίας €2.000 εκατ. σταθερού 
επιτοκίου 1,875%, με ταμειακή εισροή €2.189 εκατ.  

 Επανέκδοση 30ετούς ομολόγου (private placement) ονομαστικής αξίας €650 εκατ. 
σταθερού επιτοκίου 3,25%, με ταμειακή εισροή €952 εκατ.  

 Δάνεια από την Ευρωπαϊκή τράπεζα επενδύσεων και το ταμείο συνοχής €639 εκατ. 
με μεσοσταθμικό επιτόκιο 0,65% και μεσοσταθμική διάρκεια 12,65 έτη. 

 Δάνειο μέσω του προγράμματος SURE (EU Support to mitigate Unemployment 
Risks in an Emergency) 5ετούς διάρκειας μηδενικού επιτοκίου ονομαστικής αξίας 
€1.000 εκατ. με ταμειακή εισροή €1.026 εκατ. 

 Δάνειο μέσω του προγράμματος SURE (EU Support to mitigate Unemployment 
Risks in an Emergency) 30ετούς διάρκειας σταθερού επιτοκίου 0,30% ονομαστικής 
αξίας €1.000 εκατ.  με ταμειακή εισροή €995 εκατ. 
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Το υπόλοιπο των  εντόκων γραμματίων μειώθηκε κατά €812 εκατ. διαμορφώνοντας έτσι το νέο 
υπόλοιπο των εντόκων γραμματίων στο τέλος του 2020 στα €11.801 εκατ., ενώ οι 
βραχυπρόθεσμες συμφωνίες επαναγοράς (Repos) αυξήθηκαν κατά €6.453 εκατ. 
διαμορφώνοντας το υπόλοιπο των Repos στο τέλος του 2020 στα €35.356 εκατ. και επομένως 
ο συνολικός καθαρός βραχυπρόθεσμος δανεισμός ανήλθε στα €5.641 εκατ. 
 
Η μεσοσταθμική  διάρκεια  του νέου δανεισμού για το 2020 διαμορφώθηκε στα 10 έτη ενώ το 
μεσοσταθμικό  κόστος του νέου δανεισμού– εκτός των συμφωνιών REPO - διαμορφώθηκε σε 
0,96%. 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 
 

Η στρατηγική διαχειριστικών πράξεων μέσω παραγώγων συνεχίστηκε και κατά την διάρκεια του 
2020, με κύριο στόχο την περαιτέρω μείωση του κόστους εξυπηρέτησης του χρέους.  
 
Οι διαχειριστικές πράξεις κατά την διάρκεια του έτους 2020, είχαν να κάνουν κυρίως με 
εκχωρήσεις υφιστάμενων πράξεων παραγώγων από τράπεζες του εξωτερικού προς τις ελληνικές 
που είχαν γίνει τις προηγούμενες χρονιές στα πλαίσια του GLF.  
Ο λόγος είναι κυρίως το άνοιγμα των «γραμμών χώρας» (country lines) από τις ξένες τράπεζες 
προκείμενου να συνεχίσουν απρόσκοπτα τις τραπεζικές εργασίες στην Ελλάδα. 
 
Από το σύνολο των προαναφερομένων πράξεων η Ελλάδα ωφελήθηκε μέσα από: 
 

 τον περαιτέρω περιορισμό του επιτοκιακού κινδύνου,   
 τη διατήρηση του συναλλαγματικού κινδύνου στα ελάχιστα δυνατά επίπεδα,  
 την αναδόμηση ή ακύρωση υφιστάμενων διαχειριστικών πράξεων, που είχαν συναφθεί 

κατά το παρελθόν προκειμένου να αντισταθμίζουν κινδύνους αγοράς οι οποίοι δεν 
υφίστανται πλέον,  

 τη διευκόλυνση των αντισυμβαλλομένων τραπεζών (ελληνικών και ξένων) που αποτελούν 
την ομάδα των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς, για αύξηση των πιστωτικών τους 
ορίων με το ελληνικό δημόσιο, σε συνδυασμό με την περαιτέρω αξιοποίηση των 
ταμειακών διαθεσίμων.  

 την ευκαιριακή είσπραξη θετικής παρούσας αξίας μέσω αναδόμησης υφιστάμενων 
διαχειριστικών πράξεων, υπό την προϋπόθεση ότι οι προαναφερόμενοι διαχειριστικοί 
στόχοι ικανοποιούνται.     
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ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 
 

Το χαρτοφυλάκιο χρέους κεντρικής διοίκησης παρουσιάζει τα εξής χαρακτηριστικά: 

 31/12/2020 

Δείκτης κινδύνου αναχρηματοδότησης σε 1 Έτος (%) 14,03% 

Δείκτης κινδύνου αναχρηματοδότησης σε 5 Έτη (%) 24,68% 

Δείκτης κινδύνου ανατιμολόγησης σε 1 Έτος (%) 19,76% 

Δείκτης κινδύνου ανατιμολόγησης σε 5 Έτη (%) 28,35% 

Δείκτης Ξένου προς Συνολικό Χρέος (πριν τα παράγωγα) (%) 1,45% 

Δείκτης Ξένου προς Συνολικό Χρέος (μετά τα παράγωγα) (%) 1,11% 

Δείκτης Κυμαινόμενου προς Συνολικό Χρέος (πρίν τα παράγωγα) (%) 18,33% 

Δείκτης Κυμαινόμενου προς Συνολικό Χρέος (μετά τα παράγωγα) (%) 3,26% 

Μέση σταθμική διάρκεια ανατιμολόγησης 19,02 έτη 

Μέση σταθμική φυσική διάρκεια (έτη) 19,43 έτη 

 

 

Ο δείκτης του χρέους με κυμαινόμενο επιτόκιο προς το σύνολο του χρέους έχει μειωθεί 
σημαντικά εξαιτίας των πράξεων διαχείρισης επιτοκίων (interest rate swaps).  
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Τα επιτόκια βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλά και αρνητικά επίπεδα και η προσδοκία για την άνοδό 
τους αποτελεί εξαιρετικά σημαντική εκτίμηση. Το ελληνικό χαρτοφυλάκιο είναι καλά 
θωρακισμένο από μελλοντικές αυξήσεις των επιτοκίων με αποτέλεσμα το κόστος εξυπηρέτησής 
του να είναι προβλέψιμο και ιδιαίτερα χαμηλό για τα επόμενα χρόνια. Το γεγονός αυτό δίνει μια 
μεγάλη ανάσα στην ελληνική οικονομία και την ανάπτυξή της. Αυτό, άλλωστε, αποδεικνύεται 
και με τις συνεχείς αναβαθμίσεις και θετικές συστάσεις του αξιόχρεου της Ελλάδας από τους 
οίκους αξιολόγησης. Ο μέσος σταθμικός δείκτης της φυσικής διάρκειας του χρέους είναι πάνω 
από 19 έτη, γεγονός που δίνει χρόνο στην Ελλάδα να βελτιώσει ακόμα περισσότερο το 
χαρτοφυλάκιό της και το σημαντικότερο να διοχετεύσει πόρους στους παραγωγικούς τομείς της 
οικονομίας ενισχύοντας έτσι την πραγματική οικονομία και το ΑΕΠ. 
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΕΟΥΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
 

Ο παρακάτω πίνακας απεικονίζει με πλήρη ανάλυση την μεταβολή του χρέους κεντρικής 
διοίκησης από το έτος 2019 στο 2020. 

 

 

31/12/2019 31/12/2020

Εκδόσεις 

μείον 

εξοφλήσεις* Εκδόσεις Εξοφλήσεις

Συν/κες 

διαφορές

Λοιπές 

αλλαγές

(1) (2)=(3)+(6)+(7) (3)=(4)-(5) (4) (5) (6) (7) (8)=(1)+(2)

Ακαθάριστο χρέος 356.014,92 17.990,81 18.661,32 1.309.684,97 1.291.023,65 -112,82 -557,69 374.005,73

  Χρεωστικοί τίτλοι 68.214,25 10.466,53 11.003,41 45.530,44 34.527,03 0,00 -536,88 78.680,78

    Βραχυπρόθεσμοι 12.612,84 -811,56 -811,56 23.604,24 24.415,80 0,00 0,00 11.801,28

      Έντοκα γραμμάτια 12.612,84 -811,56 -811,56 23.604,24 24.415,80 0,00 0,00 11.801,28

  Μακροπρόθεσμοι 55.601,41 11.278,09 11.814,97 21.926,20 10.111,23 0,00 -536,88 66.879,50

    Εκδοθέντες στο εσωτερικό 53.886,04 11.283,02 11.814,97 21.926,20 10.111,23 0,00 -531,95 65.169,06

    Εκδοθέντες στο εξωτερικό 1.715,37 -4,93 0,00 0,00 0,00 0,00 -4,93 1.710,44

  Δάνεια 287.800,67 7.524,28 7.657,91 1.264.154,53 1.256.496,62 -112,82 -20,81 295.324,95

    Βραχυπρόθεσμα 28.903,11 6.453,39 6.453,39 1.261.495,12 1.255.041,73 0,00 0,00 35.356,50

    Μακροπρόθεσμα 258.897,56 1.070,89 1.204,52 2.659,41 1.454,89 -112,82 -20,81 259.968,45

      Έναντι εσωτερικού 2.119,29 -484,76 -487,09 0,00 487,09 2,33 0,00 1.634,53

        Τράπεζα της Ελλάδος 1.908,03 -469,93 -472,26 0,00 472,26 2,33 0,00 1.438,10

        Λοιπά εσωτερικού 211,26 -14,83 -14,83 0,00 14,83 0,00 0,00 196,43

      Έναντι εξωτερικού 256.778,27 1.555,65 1.691,61 2.659,41 967,80 -115,15 -20,81 258.333,92

        ΕΤΧΣ/ΕΜΣ/ΔΝΤ 249.009,81 -749,52 -634,75 0,00 634,75 -114,77 0,00 248.260,29

        Λοιπά εξωτερικού 7.768,46 2.305,17 2.326,36 2.659,41 333,05 -0,38 -20,81 10.073,63

Ακαθάριστο χρέος 356.014,92 17.990,81 18.661,32 1.309.684,97 1.291.023,65 -112,82 -557,69 374.005,73

  Εγχώριο χρέος 352.256,47 17.582,90 18.140,59 1.309.684,97 1.291.544,38 0,00 -557,69 369.839,37

      Χρεόγραφα 68.214,26 10.466,54 11.003,42 45.530,44 34.527,02 0,00 -536,88 78.680,80

      Δάνεια 284.042,21 7.116,36 7.137,17 1.264.154,53 1.257.017,36 0,00 -20,81 291.158,57

  Ξένο νόμισμα 3.758,45 407,91 520,73 0,00 -520,73 -112,82 0,00 4.166,36

      Χρεόγραφα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

      Δάνεια 3.758,45 407,91 520,73 0,00 -520,73 -112,82 0,00 4.166,36

* Περιλαμβάνονται ποσά που αφορούν συμφωνίες Swap.

Ανατιμήσεις

Συνολική αξία

Αλλαγή 

στην 

καθαρή αξία

Χρέος ανά νόμισμα

Χρέος ανά τύπο χρεωστικού εργαλείου, ανά αρχική διάρκεια και ανά πιστωτή

Στοιχείο

Συνολική 

αξία

Ιανουάριος - Δεκέμβριος

Συναλλαγές
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Η διάρθρωση του Δημοσίου χρέους ανά κατηγορία πιστωτών όπως είχε διαμορφωθεί στο 
τέλος του 2020 αποτυπώνεται στο παρακάτω γράφημα: 

 

Χρέος Κεντρικής Διοίκησης ανά είδος πιστωτή   

 

Η εικόνα της διάρθρωσης του χρέους από το έτος 2010 έως σήμερα έχει μεταβληθεί σχεδόν 
εξ ολοκλήρου, περνώντας  από τον ιδιωτικό στον επίσημο τομέα. Αυτό οφείλεται κυρίως 
στο PSI που έλαβε χώρα το έτος 2012.     
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Την 31η Δεκεμβρίου 2020 η εικόνα του χρέους ανά δανειστή παρουσίαζε την ακόλουθη 
κατανομή:  

  

 

Το 51% του Ελληνικού χρέους διακτρατείται από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας 
και αυτό διασφαλίζει χαμηλά επιτόκια και μεγάλη περίοδο αποπληρωμής. 
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΕΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
Η ιστορική εξέλιξη του χρέους Γενικής Κυβέρνησης αποτυπώνεται στα παρακάτω γραφήματα:  

 

Αναλυτικές πληροφορίες και στοιχεία που περιλαμβάνουν και τις υπόλοιπες χώρες της 

Ευρωζώνης, βρίσκονται διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Eurostat και της Ελληνικής Στατιστικής 

Αρχής (ΕΛ.ΣΤ.Α) στους συνδέσμους: http://www.statistics.gr/el/european-statistics-tables & 

http://ec.europa.eu/eurostat/web/government-finance-statistics/excessive-deficit-procedure/edp-

notification-tables
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Η ανάλυση του χρέους γενικής κυβέρνησης για το έτος 2020 απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα. Τα στοιχεία είναι επίσημα και 

ανακοινώνονται  από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή στατιστική αρχή το τελευταίο δεκαήμερο του Απρίλη κάθε έτους.   

      

 

Ο παραπάνω πίνακας περιλαμβάνει: 

Στήλη 1 (Κράτος):  Tο χρέος της κεντρικής διοίκησης με τις προσαρμογές που έχουν γίνει στα πλαίσια της συμμόρφωσης με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών 
2010(ESA10).  
Στήλη 2 (ΔΕΚΟ & ΝΠΔ): Το χρέος των Δημοσίων Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Λοιποί φορείς κεντρικής κυβέρνησης). 
Στήλη 3 (Ενδοκυβερνητικό Χρέος ΚΚ): Τους τίτλους και τα δάνεια του κράτους  που διακρατούν φορείς της κεντρικής κυβέρνησης. 
Στήλη 4 (Κεντρική Κυβέρνηση): Το σύνολο του χρέους την κεντρικής κυβέρνησης σύμφωνα με τον ορισμό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών 2010. 
Στήλη 5 (Ο.Τ.Α.): Το χρέος των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
Στήλη 6 (Ο.Κ.Α.): Το χρέος των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης. 
Στήλη 7 (Ενδοκυβερνητικό Χρέος ΓΚ): Τους τίτλους και τα δάνεια του κράτους που διακρατούν φορείς της γενικής κυβέρνησης. 
Στήλη 8 (Χρέος Γενικής Κυβέρνησης): Το σύνολο του χρέους την γενικής κυβέρνησης σύμφωνα με τον ορισμό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών 2010. 

Έτος 2020 (Ποσά σε εκ. €)
Κράτος 

(S1311.1)

ΔΕΚΟ & Νομικά 

Πρόσωπα Δημοσίου 

(S1311.2)

Ενδοκυβερνητικό 

Χρέος ΚΚ 

(S1311.1&2)

Κεντρική 

Κυβέρνηση 

(S1311)

Ο.Τ.Α 

(S1313)

Ο.Κ.Α. 

(S1314)

Ενδοκυβερνητικό 

Χρέος ΓΚ

Χρέος Γενικής 

Κυβέρνησης 

(S13)

Κέρματα & Καταθέσεις Παθητικού (AF2) 1.648 6.443 -433 7.658 -1.110 6.548

Βραχυπρόθεσμοι Τίτλοι (AF331) 11.801 -490 11.311 -190 11.121

Μακροπρόθεσμοι Τίτλοι (AF332) 66.869 936 -5.726 62.079 -6.033 56.046

Βραχυπρόθεσμα Δάνεια (AF41) 36.746 46 -22.356 14.436 3 0 -12.197 2.242

Μακρoπρόθεσμα Δάνεια (AF42) 261.999 2.712 -63 264.648 1.126 113 -821 265.066

Σύνολα 379.063 10.137 -29.068 360.132 1.129 113 -20.351 341.023

Χρέος ΓΚ (% ΑΕΠ) 205,6%


