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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ 

 
 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 
 

Δθμοςιονομικά ςτοιχεία για τθν περίοδο 2012-2015 

 
H Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνει τα δθμοςιονομικά ςτοιχεία των ετϊν 2012-2015, τα οποία 
καταρτίςτθκαν ςτο πλαίςιο τθσ πρϊτθσ κοινοποίθςθσ Διαδικαςίασ Υπερβολικοφ Ελλείμματοσ (ΔΥΕ) του 2016 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 2015, ςφμφωνα με το ESA 2010, ανιλκε ςτα 12,8 δις. ευρϊ (7,2% 
επί του Ακακάριςτου Εγχϊριου Προϊόντοσ), ενϊ το ακακάριςτο ενοποιθμζνο χρζοσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ ςε 
ονομαςτικζσ τιμζσ ςτο τζλοσ του 2015 ανιλκε ςτα 311,5 δις. ευρϊ, (176,9% επί του Ακακάριςτου Εγχϊριου 
Προϊόντοσ). 
 
Στον πίνακα 1  κατωτζρω παρουςιάηονται τα κφρια αποτελζςματα τθσ περιόδου 2012-2015.  

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

 

Στοιχεία ςε εκατομμφρια Ευρϊ 
ΕΣΛ 2010 
κωδικοί 

2012 
 

2013 
 

2014 
 

2015 
 

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

Γενικι Κυβζρνθςθ  S.13 -16.870 -23.503 -6.476 -12.757 

Κεντρικι Κυβζρνθςθ  S.1311 -15.926 -27.605 -7.812 -12.714 

Οργανιςμοί Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ  S.1313 622 737 575 501 

Οργανιςμοί Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ  S.1314 -1.566 3.365 761 -544 

Ενοποιθμζνο χρζοσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ       

Ονομαςτικζσ τιμζσ ςτο τζλοσ κάκε ζτουσ   305.094 320.510 319.718 311.452 

Ανά κατηγορία:       

Διακζςιμα και κατακζςεισ  AF.2 1.055 1.088 6.374 5.555 

Χρεόγραφα  AF.3 93.443 79.205 70.059 61.631 

Βραχυπρόκεςμα AF.31 16.516 11.993 12.826 12.119 

Μακροπρόκεςμα AF.32 76.927 67.212 57.233 49.512 

Δάνεια AF.4 210.596 240.217 243.285 244.266 

Βραχυπρόκεςμα AF.41 359 183 356 199 

Μακροπρόκεςμα AF.42 210.237 240.034 242.929 244.067 

Δαπάνεσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ για:       

Ακακάριςτο ςχθματιςμό παγίου κεφαλαίου  P.51g 4.790 6.188 6.527 6.747 

Τόκουσ (ενοποιθμζνουσ)  D.41 (ζξοδα) 9.743 7.275 7.181 6.703 

Ακακάριςτο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) ςε αγοραίεσ τιμζσ B.1*g 191.204 180.389 177.559 176.023 

Ζλλειμμα (-) / Πλεόναςμα (+) ωσ % του ΑΕΠ   -8,8 -13,0 -3,6 -7,2 

Ακακάριςτο ενοποιθμζνο χρζοσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ ωσ % του 
ΑΕΠ 

  
159,6 177,7 180,1 176,9 
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Ο πίνακασ 2  κατωτζρω παρουςιάηει τθν εξζλιξθ  του ΑΕΠ, του ιςοηυγίου, του πρωτογενοφσ ιςοηυγίου, των δαπανϊν 
(ςε ενοποιθμζνθ βάςθ), των  εςόδων (ςε ενοποιθμζνθ βάςθ) και του χρζουσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ (ςε 
ενοποιθμζνθ βάςθ) τθν περίοδο 2012-2015, όπωσ υπολογίηονται ςφμφωνα με το ESA 2010. 

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

    2012 2013 2014 2015 

 Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν(ΑΕΠ) (εκατ.  ευρϊ ) 
191.204 180.389 177.559 176.023 

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

(εκατ.  ευρϊ) 
-16.870 -23.503 -6.476 -12.757 

  (% του ΑΕΠ) 
-8,8 -13,0 -3,6 -7,2 

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

(εκατ.  ευρϊ) 
-7.127 -16.228 705 -6.054 

(% του ΑΕΠ) 
-3,7 -9,0 0,4 -3,4 

Δαπάνεσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ (εκατ.  ευρϊ) 
105.675 112.068 89.939 97.419 

 (% του ΑΕΠ) 
55,27 62,13 50,65 55,34 

Ζςοδα Γενικισ Κυβζρνθςθσ (εκατ.  ευρϊ) 
88.805 88.565 83.463 84.662 

 (% του ΑΕΠ) 
46,45 49,10 47,01 48,10 

Χρζοσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ 
 

(εκατ.  ευρϊ) 
305.094 320.510 319.718 311.452 

  (% του ΑΕΠ) 
159,6 177,7 180,1 176,9 

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 και διαφζρει από τον οριςμό του Πρωτογενοφσ Ιςοηυγίου που 
χρθςιμοποιείται ςτo πλαίςιο του Προγράμματοσ Οικονομικισ Προςαρμογισ για τθν Ελλάδα (παρακάτω ςθμείωςθ ςελίδα 3).  

 

 
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 τα τελευταία χρόνια, ςτο ιςοηφγιο (ζλλειμμα/ πλεόναςμα) τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ. Στο 
ποςό αυτό ςυμπεριλαμβάνονται οι ςυνεχιηόμενεσ δαπάνεσ και ςυνεχιηόμενα ζςοδα που ςχετίηονται με τισ 
παρεμβάςεισ από το 2008.  
 

Πίνακασ 3: Επίπτωςθ τθσ υποςτιριξθσ των χρθματοπιςτωτικϊν ιδρυμάτων ςτο ζλλειμμα τθσ  Γενικισ Κυβζρνθςθσ 2012-2015 
 

Ζτοσ 

 Επίπτωςθ τθσ υποςτιριξθσ των 
χρθματοπιςτωτικϊν ιδρυμάτων 

ςτο ζλλειμμα τθσ  Γενικισ 
Κυβζρνθςθσ 

 
2012 

(εκατ. ευρϊ) -5.267 

(% του ΑΕΠ) -2,8 

2013 
(εκατ. ευρϊ) -19.171 

(% του ΑΕΠ) -10,6 

2014 
(εκατ. ευρϊ) 136 

(% του ΑΕΠ) 0,1 

2015 
(εκατ. ευρϊ) -7.158 

(% του ΑΕΠ) -4,1 

 
 
Για το ζτοσ 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 και 2015 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 2016 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 (Οκτϊβριο 2015) υπιρξε ςυνεχισ επικοινωνία και ςτενι ςυνεργαςία μεταξφ 
τθσ Eurostat και τθσ ΕΛΣΤΑΤ, ςε ςυνζπεια με τον Ευρωπαϊκό Κανονιςμό (ΕΚ) 479/2009, όπωσ τροποποιικθκε και 
ιςχφει. Η τεχνικι βοικεια 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 2016 και του Οκτωβρίου 2015 
 
 
Ο πίνακασ 4  κατωτζρω παρουςιάηει τισ ανακεωριςεισ ςτα δεδομζνα ελλείμματοσ και χρζουσ, ωσ ποςοςτϊν του ΑΕΠ, 
μεταξφ των  κοινοποιιςεων ΔΥΕ του Απριλίου 2016 και του Οκτωβρίου 2015.  
 

Πίνακασ 4: Μεταβολζσ των ςτοιχείων μεταξφ Απριλίου 2016 και του Οκτωβρίου 2015 
 

  2012 2013            2014 

Απρίλιοσ 2016    

Πλεόναςμα (+)/ Ζλλειμμα (-) ωσ % του ΑΕΠ -8,8 -13,0 -3,6 
Χρζοσ ωσ % του ΑΕΠ 159,6 177,7 180,1 

Οκτώβριοσ 2015    

Πλεόναςμα (+) / Ζλλειμμα (-) ωσ % του ΑΕΠ -8,8 -12,4 -3,6 
Χρζοσ ωσ % του ΑΕΠ 159,4 177,0 178,6 

Μεταβολι (Απρίλιοσ 2016  Οκτώβριοσ 
2015)* 

   

Πλεόναςμα (+)/ Ζλλειμμα(-) ωσ % του ΑΕΠ 0,0 -0,6 0,0 
Χρζοσ ωσ % του ΑΕΠ 0,2 0,7 1,5 

                     * 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 2016 και 
Οκτωβρίου 2015. 
 
Οι  ανακεωριςεισ ςτο ζλλειμμα του ζτουσ 2013 οφείλονται κυρίωσ ςτθν αλλαγι τθσ ςτατιςτικισ καταγραφισ των 
ςυμβάςεων παραχϊρθςθσ (concessions) για τουσ αυτοκινθτόδρομουσ όπου καταγράφονται  ςτουσ λογαριαςμοφσ 
τθσ κυβζρνθςθσ φςτερα από τισ τροποποιιςεισ ςτα ςυμβόλαια.   
Οι ανακεωριςεισ ςτο χρζοσ των ετϊν 2013-2014 οφείλονται ςτθν αλλαγι τθσ ςτατιςτικισ καταγραφισ των 
ςυμβάςεων παραχϊρθςθσ (concessions) για τουσ αυτοκινθτόδρομουσ όπου καταγράφονται  ςτουσ λογαριαςμοφσ 
τθσ κυβζρνθςθσ φςτερα από τισ τροποποιιςεισ ςτα ςυμβόλαια. Επιπλζον για το ζτοσ 2014 επίδραςθ είχε και θ 
ταξινόμθςθ φορζων ςτο μθτρϊο τθσ γενικισ κυβζρνθςθσ.  
 
Αναφορζσ 
 
Οι αναλυτικοί πίνακεσ για τθν κοινοποίθςθ τθσ ΔΥΕ είναι διακζςιμοι ςτθν ακόλουκθ διεφκυνςθ:  
http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SEL03 
 

θμείωςθ :  
Μζτρθςθ του πρωτογενοφσ ιςοηυγίου ςτο πλαίςιο 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). Πιο ςυγκεκριμζνα τα 

http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SEL03
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ςτοιχεία που αντιμετωπίηονται διαφορετικά ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ  ESA 2010  και ςτο πλαίςιο του  
Προγράμματοσ Οικονομικισ Προςαρμογισ περιλαμβάνουν  ζςοδα από ιδιωτικοποιιςεισ περιουςιακϊν ςτοιχείων, οι 
δαπάνεσ ςχετικά με ςυναλλαγζσ για τθν ανακεφαλαιοποίθςθ των τραπεηϊν και τα 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. 
Οι Συμπράξεισ Ιδιωτικοφ και Δθμόςιου Τομζα (ΣΔΙΤ) που αξιολογικθκαν ταξινομικθκαν εκτόσ γενικισ κυβζρνθςθσ.  
Τα δθμοςιονομικά ςτοιχεία ΔΥΕ που παρουςιάηονται ςτο παρόν Δελτίο Τφπου είναι πλιρωσ ςυνεπι με τουσ κανόνεσ 
ESA 2010. 
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