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                       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

  
 
 
 

Πειραιάσ,  15   Απριλίου 2015  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ 

 

 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 
 

Δθμοςιονομικά ςτοιχεία για τθν περίοδο 2011-2014 

 
H Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνει τα δθμοςιονομικά ςτοιχεία των ετϊν 2011-2014, τα οποία 
καταρτίςτθκαν ςτο πλαίςιο τθσ πρϊτθσ κοινοποίθςθσ Διαδικαςίασ Υπερβολικοφ Ελλείμματοσ (ΔΥΕ) του 2015 και τα 
οποία υποβλικθκαν ςε εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων τθσ Χϊρασ ςτθ Eurostat κατ’ εφαρμογι του Ευρωπαϊκοφ 
Κανονιςμοφ (EC) 479/2009, όπωσ τροποποιθκείσ ιςχφει. Τα ςτοιχεία αυτά παριχκθςαν βάςει του νζου Κανονιςμοφ 
ESA 2010 (549/2013) για το Σφςτθμα Εκνικϊν Λογαριαςμϊν, ο οποίοσ κατζςτθ υποχρεωτικόσ από τθν 01.09.2014. 
 
Το ζλλειμμα τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ για το ζτοσ 2014, ςφμφωνα με το ESA 2010, ανιλκε ςτα 6,4 δις. ευρϊ (3,5 % επί 
του Ακακάριςτου Εγχϊριου Προϊόντοσ), ενϊ το ακακάριςτο ενοποιθμζνο χρζοσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ ςε 
ονομαςτικζσ τιμζσ ςτο τζλοσ του 2014 ανιλκε ςτα 317,1 δις. ευρϊ, (177,1 % επί του Ακακάριςτου Εγχϊριου 
Προϊόντοσ). 
 
Στον πίνακα 1  κατωτζρω παρουςιάηονται τα κφρια αποτελζςματα τθσ περιόδου 2011-2014.  

 
Πίνακασ 1: Αναφορά ελλείμματοσ /πλεονάςματοσ , επίπεδο χρζουσ και παροχι ςχετικϊν ςτοιχείων Γενικισ Κυβζρνθςθσ 

 

Στοιχεία ςε εκατομμφρια Ευρϊ 
ΕΣΛ 2010 
κωδικοί 

2011 
 

2012 
 

2013 
 

2014 
 

Ιςοηφγιο: Ζλλειμμα (-)/ Πλεόναςμα (+)  B.9     

Γενικι Κυβζρνθςθ  S.13 -21.221 -16.871 -22.498 -6.356 

Κεντρικι Κυβζρνθςθ  S.1311 -19.273 -15.938 -26.624 -7.836 

Οργανιςμοί Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ  S.1313 487 633 755 524 

Οργανιςμοί Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ  S.1314 -2.435 -1.566 3.371 956 

Ενοποιθμζνο χρζοσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ       

Ονομαςτικζσ τιμζσ ςτο τζλοσ κάκε ζτουσ   355.977 304.714 319.178 317.094 

Ανά κατηγορία:       

Διακζςιμα και κατακζςεισ  AF.2 820 774 819 995 

Χρεόγραφα  AF.3 251.799 93.499 79.206 70.850 

Βραχυπρόκεςμα AF.31 11.844 16.516 11.993 13.169 

Μακροπρόκεςμα AF.32 239.955 76.983 67.213 57.681 

Δάνεια AF.4 103.358 210.441 239.153 245.249 

Βραχυπρόκεςμα AF.41 2.821 2.396 2.093 4.542 

Μακροπρόκεςμα AF.42 100.537 208.045 237.060 240.707 

Δαπάνεσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ για:       

Ακακάριςτο ςχθματιςμό παγίου κεφαλαίου  P.51g 5.095 4.787 4.978 6.844 

Τόκουσ (ενοποιθμζνουσ)  D.41 (ζξοδα) 15.067 9.743 7.276 6.986 

Ακακάριςτο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) ςε αγοραίεσ τιμζσ B.1*g 207.752 194.204 182.438 179.081 

Ζλλειμμα (-) / Πλεόναςμα (+) ωσ % του ΑΕΠ   -10,2 -8,7 -12,3 -3,5 

Ακακάριςτο ενοποιθμζνο χρζοσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ ωσ % του 
ΑΕΠ 

  171,3 156,9 175,0 177,1 
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Ο πίνακασ 2  κατωτζρω παρουςιάηει τθν εξζλιξθ  του ΑΕΠ, του ιςοηυγίου, του πρωτογενοφσ ιςοηυγίου, των δαπανϊν,  
των  εςόδων και του χρζουσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ τθν περίοδο 2011-2014, όπωσ υπολογίηονται ςφμφωνα με το 
ESA 2010. 

Πίνακασ 2: ΑΕΠ , Ιςοηφγιο, Δαπάνεσ, Ζςοδα, Χρζοσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ  

    2011 2012 2013 2014 

 Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν(ΑΕΠ) (εκατ.  ευρϊ ) 207.752 194.204 182.438 179.081 

Ιςοηφγιο Γενικισ Κυβζρνθςθσ  
‘Ζλλειμμα  (-) / Πλεόναςμα (+) B.9 

(εκατ.  ευρϊ) -21.221 -16.871 -22.498 -6.356 

  (% του ΑΕΠ) -10,2 -8,7 -12,3 -3,5 

Πρωτογενζσ Ιςοηφγιο  Γενικισ Κυβζρνθςθσ   
‘Ζλλειμμα (-) / Πλεόναςμα (+)1/ 
 

(εκατ.  ευρϊ) -6.154 -7.128 -15.222 630 

(% του ΑΕΠ) -3,0 -3,7 -8,3 0,4 

Δαπάνεσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ (εκατ.  ευρϊ) 112.212 105.594 109.618 88.371 

 (% του ΑΕΠ) 54,0 54,4 60,1 49,3 

Ζςοδα Γενικισ Κυβζρνθςθσ (εκατ.  ευρϊ) 90.991 88.723 87.120 82.015 

 (% του ΑΕΠ) 43,8 45,7 47,8 45,8 

Χρζοσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ2/ 
 

(εκατ.  ευρϊ) 355.977 304.714 319.178 317.094 

  (% του ΑΕΠ) 171,3 156,9 175,0 177,1 

1/
 To Πρωτογενζσ Ιςοηφγιο Γενικισ Κυβζρνθςθσ ορίηεται εδϊ ωσ το ESA 2010 Ιςοηφγιο  B9 Γενικισ Κυβζρνθςθσ μείον τα ζξοδα τόκων 

των φορζων Γενικισ Κυβζρνθςθσ ςε άλλουσ τομείσ τθσ οικονομίασ. Διαφζρει από τον οριςμό του Πρωτογενοφσ Ιςοηυγίου που 
χρθςιμοποιείται ςτα πλαίςια του Προγράμματοσ Οικονομικισ Προςαρμογισ για τθν Ελλάδα.  

2/
 Η μείωςθ του χρζουσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ το 2012 αντικατοπτρίηει μεταξφ άλλων τθν ανταλλαγι ομολόγων μζςω  τθσ 

εμπλοκισ του ιδιωτικοφ τομζα (PSI).  

 
Η κρατικι υποςτιριξθ για τα χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα και θ επίπτωςι τθσ ςτο ιςοηφγιο τθσ Γενικισ 
Κυβζρνθςθσ  
 
Ο Πίνακασ 3 παρουςιάηει τθν επίπτωςθ τθσ υποςτιριξθσ των χρθματοπιςτωτικϊν ιδρυμάτων από όλεσ τισ 
παρεμβάςεισ του κράτουσ κατά τθ διάρκεια τθσ χρθματοπιςτωτικισ κρίςθσ, ςτο ιςοηφγιο (ζλλειμμα/πλεόναςμα) τθσ 
Γενικισ Κυβζρνθςθσ. Το 2014, αυτι  οδιγθςε ςε μια μείωςθ του ελλείμματοσ  Γενικισ Κυβζρνθςθσ κατά 132 
εκατομμφρια ευρϊ. Στο ποςό αυτό ςυμπεριλαμβάνονται οι ςυνεχιηόμενεσ δαπάνεσ και ζςοδα που ςχετίηονται με τισ 
παρεμβάςεισ από το 2008.  
 

Πίνακασ 3: Επίπτωςθ τθσ υποςτιριξθσ των χρθματοπιςτωτικϊν ιδρυμάτων ςτο ζλλειμμα τθσ  Γενικισ Κυβζρνθςθσ 2011-2014 
 

Ζτοσ 

 Επίπτωςθ τθσ υποςτιριξθσ των 
χρθματοπιςτωτικϊν ιδρυμάτων 

ςτο ζλλειμμα τθσ  Γενικισ 
Κυβζρνθςθσ 

2011 
(εκατ. Ευρϊ) 633 

(% του ΑΕΠ) 0,3 

2012 
(εκατ. Ευρϊ) -5.267 

(% του ΑΕΠ) -2,7 

2013 
(εκατ. Ευρϊ) -19.171 

(% του ΑΕΠ)                                         -10,5 

2014 
(εκατ. Ευρϊ) 132 

(% του ΑΕΠ) 0,1 

 
 
Για τα ζτθ 2011 και 2014 θ υποςτιριξθ των  χρθματοπιςτωτικϊν ιδρυμάτων είχε κετικι επίπτωςθ ςτο ιςοηφγιο 
Γενικισ Κυβζρνθςθσ. Αυτό οφείλεται ςτο ότι οι δεδουλευμζνεσ αμοιβζσ που προκφπτουν από τισ εγγυιςεισ του 
διατραπεηικοφ δανειςμοφ και του ςυςτιματοσ ομολογιακϊν δανείων, κακϊσ και τα ζςοδα από τισ προνομιοφχεσ 
μετοχζσ των τραπεηϊν, ιταν υψθλότερα από τισ δεδουλευμζνεσ δαπάνεσ. Αντικζτωσ, ςτα ζτθ 2012-2013 θ δαπάνθ 
τθσ υποςτιριξθσ ιταν μεγαλφτερθ από τα  ςχετικά ζςοδα. 
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Δράςεισ για τθ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ των ςτοιχείων. 
 
Η Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι ζχει κάνει όλεσ τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ ζτςι ϊςτε τα δθμοςιονομικά ςτοιχεία που 
καταρτίςτθκαν ςτο πλαίςιο τθσ πρϊτθσ κοινοποίθςθσ Διαδικαςίασ Υπερβολικοφ Ελλείμματοσ (ΔΥΕ) του 2015 και 
αναφζρονται ςτο παρόν Δελτίο Τφπου να είναι ςε πλιρθ ςυμφωνία με τουσ κανόνεσ του Ευρωπαϊκοφ υςτιματοσ 
Λογαριαςμών— ESA 2010.  
 
Από τθν προθγοφμενθ κοινοποίθςθ ΔΥΕ (τον Οκτϊβριο του 2014) υπιρξε ςυνεχισ επικοινωνία και ςτενι ςυνεργαςία 
μεταξφ τθσ Eurostat και τθσ ΕΛΣΤΑΤ, ςε ςυνζπεια με τον Ευρωπαϊκό Κανονιςμό (ΕΚ) 479/2009 όπωσ τροποποιθκείσ 
ιςχφει. Η κακοδιγθςθ τθσ Eurostat ζχει ηθτθκεί ρθτά ςε όλουσ τουσ κρίςιμουσ τομείσ τθσ κατάρτιςθσ των ςτοιχείων 
τθσ ΔΥΕ. Επιπλζον, κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου από τθν τελευταία κοινοποίθςθ ΔΥΕ, θ ΕΛΣΤΑΤ ζχει λάβει 
ςυμβουλζσ από εξωτερικό τεχνικό εμπειρογνϊμονα ςε τακτικι βάςθ.  
 
 
Μεταβολζσ μεταξφ των κοινοποιιςεων ΔΤΕ του Απριλίου 2015 και του Οκτωβρίου 2014 
 
 
Ο πίνακασ 4  κατωτζρω παρουςιάηει τισ ανακεωριςεισ ςτα δεδομζνα ελλείμματοσ και χρζουσ, ωσ ποςοςτϊν του ΑΕΠ, 
μεταξφ των  κοινοποιιςεων ΔΥΕ του Απριλίου 2015 και του Οκτωβρίου 2014.  
 

Πίνακασ 4: Μεταβολζσ των ςτοιχείων μεταξφ Απριλίου 2015 και Οκτωβρίου 2014 
 

  2011 2012                      2013        

Απρίλιοσ 2015    

Πλεόναςμα (+)/ Ζλλειμμα (-) ωσ % του ΑΕΠ -10,2 -8,7 -12,3 

Χρζοσ ωσ % του ΑΕΠ 171,3 156,9 175,0 

Οκτώβριοσ 2014    

Πλεόναςμα (+) / Ζλλειμμα (-) ωσ % του ΑΕΠ   -10,1       -8,6 -12,2 

Χρζοσ ωσ % του ΑΕΠ  171,3    156,9 174,9 

Μεταβολι (Απρίλιοσ 2015  Οκτώβριοσ 
2014)* 

   

Πλεόναςμα (+)/ Ζλλειμμα(-) ωσ % του ΑΕΠ     - 0,1       - 0,1     - 0,1 

Χρζοσ ωσ % του ΑΕΠ 0,0            0,0 0,1 

                     * Το αρνθτικό πρόςθμο ςτθ μεταβολι ςθμαίνει αφξθςθ για το ζλλειμμα και μείωςθ για το χρζοσ 
 
 
Αιτίεσ των ανακεωριςεων ςτο ζλλειμμα και χρζοσ μεταξφ  των δφο κοινοποιιςεων ΔΤΕ Απριλίου 2015 και 
Οκτωβρίου 2014. 
 
Οι  μικρζσ ανακεωριςεισ ςτο ζλλειμμα των ετϊν 2011 ζωσ 2013 οφείλονται κυρίωσ ςτθν ζναρξθ τθσ καταγραφισ ςε 
δεδουλευμζνθ βάςθ των επιδοτιςεων που δίδονται από το Κράτοσ ςτουσ παραγωγοφσ Ανανεϊςιμων Πθγϊν 
Ενζργειασ (ΑΠΕ) μζςω του Λειτουργοφ Αγοράσ Ηλεκτρικισ Ενζργειασ (ΛΑΓΗΕ). 
Η  μικρι ανακεϊρθςθ ςτο χρζοσ για το ζτοσ 2013 οφείλεται  ςε επικαιροποιθμζνα ςτοιχεία  τθσ ζρευνασ φορζων 
Γενικισ Κυβζρνθςθσ. 
 
Αναφορζσ 
 
Οι αναλυτικοί πίνακεσ για τθν κοινοποίθςθ τθσ ΔΥΕ είναι διακζςιμοι ςτθν ακόλουκθ διεφκυνςθ:  
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/A0701/Other/A0701_SEL03_TB_AN_00_2015_06_P_GR.xls 
 

θμείωςθ : Μζτρθςθ του πρωτογενοφσ ιςοηυγίου ςτα πλαίςια του Προγράμματοσ Οικονομικισ Προςαρμογισ για 
τθν Ελλάδα 
 
Η μζτρθςθ του πρωτογενοφσ ιςοηυγίου όπωσ κακορίηεται ςτο πλαίςιο του  Προγράμματοσ Οικονομικισ 
Προςαρμογισ για τθν Ελλάδα δεν υπολογίηεται από τθν ΕΛΣΑΣ και δεν εμφανίηεται ςτο παρόν ςτατιςτικό Δελτίο 
Σφπου.  
Κατά τθ μζτρθςθ του πρωτογενοφσ ιςοηυγίου ςτο πλαίςιο του Προγράμματοσ Οικονομικισ Προςαρμογισ, μια ςειρά 
από δαπάνεσ και ζςοδα αντιμετωπίηονται διαφορετικά από ότι αντιμετωπίηονται κατά τθν κατάρτιςθ των 
δθμοςιονομικϊν ςτοιχείων για τουσ ςκοποφσ τθσ Διαδικαςίασ Υπερβολικοφ Ελλείμματοσ (ΔΥΕ). Τα δθμοςιονομικά 
ςτοιχεία ΔΥΕ που παρουςιάηονται ςτο παρόν Δελτίο Τφπου είναι πλιρωσ ςυνεπι με τουσ κανόνεσ ESA 2010. 
  

http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/A0701/Other/A0701_SEL03_TB_AN_00_2015_06_P_GR.xls
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Τα ςτοιχεία που αντιμετωπίηονται διαφορετικά ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ  ESA 2010  και ςτο πλαίςιο του  
Προγράμματοσ Οικονομικισ Προςαρμογισ περιλαμβάνουν  τα ζςοδα από ιδιωτικοποιιςεισ περιουςιακϊν ςτοιχείων, 
τισ δαπάνεσ ςχετικά με ςυναλλαγζσ για τθν ανακεφαλαιοποίθςθ των τραπεηϊν, και ζςοδα από μεταφορζσ ποςϊν 
που ςυνδζονται με ειςοδιματα των εκνικϊν κεντρικϊν τραπεηϊν τθσ ευρωηϊνθσ τα οποία προζρχονται από τθν 
κατοχι Ελλθνικϊν κρατικϊν ομολόγων ςτα επενδυτικά τουσ χαρτοφυλάκια. 
 
Πληροφορίες 

Διεφκυνςθ Εκνικϊν Λογαριαςμϊν 
Μαρία Σταυροποφλου, Τθλ: 213 135 2081, Fax: 213 1352552 
Τμιμα Λογαριαςμϊν Γενικισ Κυβζρνθςθσ και Χρθματοοικονομικϊν Λογαριαςμϊν 
Ακανάςιοσ Σταυρόπουλοσ, Τθλ: 213 1352079, Fax: 213 1352552 
E-mail: nat.accounts@statistics.gr 

 

mailto:nat.accounts@statistics.gr

