
 1 

 

                                                                                 
                       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

  
 
 
 

Πειραιάσ, 13 Οκτωβρίου 2014  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ 

 

 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 
 

Δθμοςιονομικά ςτοιχεία για τθν περίοδο 2010-2013 

 
H Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνει τα δθμοςιονομικά ςτοιχεία των ετϊν 2010-2013, τα οποία 
καταρτίςτθκαν ςτο πλαίςιο τθσ δεφτερθσ κοινοποίθςθσ Διαδικαςίασ Υπερβολικοφ Ελλείμματοσ (ΔΥΕ) του 2014 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 για πρϊτθ φορά βάςει του 
νζου Κανονιςμοφ ESA 2010 (549/2013) για το Σφςτθμα Εκνικϊν Λογαριαςμϊν, ο οποίοσ κατζςτθ υποχρεωτικόσ από 
τθν 1.09.2014. 
 
Το ζλλειμμα τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ για το ζτοσ 2013, ςφμφωνα με το ESA 2010, ανιλκε ςτα 22,3 δις. ευρϊ (12,2 % 
επί του Ακακάριςτου Εγχϊριου Προϊόντοσ), ενϊ το ακακάριςτο ενοποιθμζνο χρζοσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ ςε 
ονομαςτικζσ τιμζσ ςτο τζλοσ του 2013 ανιλκε ςτα 319,1 δις. ευρϊ, (174,9 % επί του Ακακάριςτου Εγχϊριου 
Προϊόντοσ). 
 
Στον πίνακα 1  κατωτζρω παρουςιάηονται τα κφρια αποτελζςματα τθσ περιόδου 2010-2013.  

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

 

Στοιχεία ςε εκατομμφρια Ευρϊ 
ΕΣΛ 2010 
κωδικοί 

2010 
 

2011 
 

2012 
 

2013 
 

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

Γενικι Κυβζρνθςθ  S.13 -25.036 -21.031 -16.704 -22.257 

Κεντρικι Κυβζρνθςθ  S.1311 -23.936 -19.083 -15.773 -26.365 

Οργανιςμοί Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ  S.1313 -569 487 635 756 

Οργανιςμοί Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ  S.1314 -531 -2.435 -1.566 3.352 

Ενοποιθμζνο χρζοσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ       

Ονομαςτικζσ τιμζσ ςτο τζλοσ κάκε ζτουσ   330.291 355.954 304.691 319.133 

Ανά κατηγορία:       

Διακζςιμα και κατακζςεισ  AF.2 1.005 820 774 819 

Χρεόγραφα  AF.3 252.528 251.791 93.499 79.206 

Βραχυπρόκεςμα AF.31 9.121 11.844 16.516 11.993 

Μακροπρόκεςμα AF.32 243.407 239.947 76.983 67.213 

Δάνεια AF.4 76.758 103.343 210.418 239.108 

Βραχυπρόκεςμα AF.41 3.058 2.806 2.381 2.080 

Μακροπρόκεςμα AF.42 73.700 100.537 208.037 237.028 

Δαπάνεσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ για:       

Ακακάριςτο ςχθματιςμό παγίου κεφαλαίου  P.51g 7.277 5.066 4.731 4.945 

Τόκουσ (ενοποιθμζνουσ)  D.41 (ζξοδα) 13.236 15.066 9.742 7.271 

Ακακάριςτο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) ςε αγοραίεσ τιμζσ B.1*g 226.210 207.752 194.204 182.438 

Ζλλειμμα (-) / Πλεόναςμα (+) ωσ % του ΑΕΠ   -11,1 -10,1 -8,6 -12,2 

Ακακάριςτο ενοποιθμζνο χρζοσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ ωσ % του 
ΑΕΠ 

  146,0 171,3 156,9 174,9 
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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 2010-2013, όπωσ υπολογίηονται ςφμφωνα με το 
ESA 2010. 

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

    2010 2011 2012 2013 

 Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν(ΑΕΠ) (εκατ.  ευρϊ ) 226.210 207.752 194.204 182.438 

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

(εκατ.  ευρϊ) -25.036 -21.031 -16.704 -22.257 

  (% του ΑΕΠ) -11,1 -10,1 -8,6 -12,2 

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

1/
 

 

(εκατ.  ευρϊ) -11.800 -5.965 -6.962 -14.986 

(% του ΑΕΠ) -5,2 -2,9 -3,6 -8,2 

Δαπάνεσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ (εκατ.  ευρϊ) 117.774 111.633 104.491 108.040 

 (% του ΑΕΠ) 52,1 53,7 53,8 59,2 

Ζςοδα Γενικισ Κυβζρνθςθσ (εκατ.  ευρϊ) 92.738 90.602 87.787 85.783 

 (% του ΑΕΠ) 41,0 43,6 45,2 47,0 

Χρζοσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ
2/

 
 

(εκατ.  ευρϊ) 330.291 355.954 304.691 319.133 

  (% του ΑΕΠ) 146,0 171,3 156,9 174,9 

1/
 To Πρωτογενζσ Ιςοηφγιο Γενικισ Κυβζρνθςθσ ορίηεται εδϊ ωσ το ESA 2010 Ιςοηφγιο 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 2013, αυτι ανιλκε ςε 18.996 εκατομμφρια ευρϊ. Στο ποςό αυτό ςυμπεριλαμβάνονται οι 
ςυνεχιηόμενεσ δαπάνεσ και ζςοδα που ςχετίηονται με τισ παρεμβάςεισ από το 2008, επιπρόςκετα ςτισ νζεσ δαπάνεσ 
και ζςοδα που ανζκυψαν  το ζτοσ 2013. Ωσ μζροσ των τελευταίων αυτϊν, το 2013 θ Γενικι Κυβζρνθςθ, μζςω του 
Ταμείου Χρθματοπιςτωτικισ Στακερότθτασ (ΤΧΣ), πραγματοποίθςε κεφαλαιακζσ μεταβιβάςεισ φψουσ 6.221,4 
εκατομμυρίων ευρϊ για τθν εξυγίανςθ των τραπεηϊν και 14.759,7 εκατομμυρίων ευρϊ ςαν αποτζλεςμα τθσ 
διαδικαςίασ ανακεφαλαιοποίθςθσ των τεςςάρων ςυςτθμικϊν τραπεηϊν. 
 

Πίνακασ 3: Επίπτωςθ τθσ υποςτιριξθσ των χρθματοπιςτωτικϊν ιδρυμάτων ςτο ζλλειμμα τθσ  Γενικισ Κυβζρνθςθσ 2010-2013 

Ζτοσ 

 Επίπτωςθ τθσ υποςτιριξθσ των 
χρθματοπιςτωτικϊν ιδρυμάτων 

ςτο ζλλειμμα τθσ  Γενικισ 
Κυβζρνθςθσ 

2010 
(εκατ. Ευρϊ) 960 

(% του ΑΕΠ) 0,4 

2011 
(εκατ. Ευρϊ) 633 

(% του ΑΕΠ) 0,3 

2012 
(εκατ. Ευρϊ) -5.267 

(% του ΑΕΠ)                                           -2,7 

2013 
(εκατ. Ευρϊ) -18.966 

(% του ΑΕΠ) -10,4 

 
Σθμειϊνεται ότι από τθν πρϊτθ κοινοποίθςθ ΔΥΕ 2014, ζχει λάβει χϊρα θ δθμοςίευςθ των οικονομικϊν 
καταςτάςεων του ΤΧΣ του 2013 ςφμφωνα με τα διεκνι λογιςτικά πρότυπα (ΔΛΠ), και ζχει παράςχει τθν εφλογθ αξία 
(fair value) των ςτοιχείων ενεργθτικοφ των τραπεηϊν που ειςιλκαν ςε εκκακάριςθ το 2013. Σε αυτι τθ δεφτερθ 
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κοινοποίθςθ ΔΥΕ 2014 ζχει καταγραφεί μία ανακεϊρθςθ 412 εκατ. ευρϊ ςτα ζςοδα κεφαλαιακϊν μεταβιβάςεων, 
οδθγϊντασ ςε μία μείωςθ του ελλείμματοσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ για το 2013 από εκείνο που ανακοινϊκθκε κατά 
τθν πρϊτθ κοινοποίθςθ ΔΥΕ 2014 (τον Απρίλιο 2014).  
 
Για τα ζτθ 2010-2011, 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. 
 
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 δεφτερθσ κοινοποίθςθσ Διαδικαςίασ Υπερβολικοφ Ελλείμματοσ (ΔΥΕ) του 2014 και 
αναφζρονται ςτο παρόν Δελτίο Τφπου να είναι ςε πλιρθ ςυμφωνία με τουσ κανόνεσ του νζου Ευρωπαϊκοφ 
υςτιματοσ Λογαριαςμών—ΕΛ 2010 (ESA 2010).  
 
Από τθν προθγοφμενθ κοινοποίθςθ ΔΥΕ (τον Μάρτιο του 2014) υπιρξε ςυνεχισ επικοινωνία και ςτενι ςυνεργαςία 
μεταξφ τθσ Eurostat και τθσ ΕΛΣΤΑΤ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ αποςτολισ τθσ Eurostat ςτθν Ακινα το Σεπτζμβριο του 
2014, 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 Οκτωβρίου 2014 και  του Απριλίου 2014  
 
 
Ο πίνακασ 4  κατωτζρω παρουςιάηει τισ ανακεωριςεισ ςτα δεδομζνα ελλείμματοσ και χρζουσ, ωσ ποςοςτϊν του ΑΕΠ, 
μεταξφ των  κοινοποιιςεων ΔΥΕ του Οκτωβρίου 2014 και του Απριλίου 2014. Οι ανακεωριςεισ ςτα ςτοιχεία 
οφείλονται εν μζρει ςτθν εφαρμογι του ESA 2010. Θα πρζπει να ςθμειωκεί ότι πζραν των δθμοςιονομικϊν 
ςτοιχείων τθσ ΔΥΕ που ζχουν υπολογιςτεί εκ νζου ςφμφωνα με το ESA 2010, τα ςτοιχεία του ΑΕΠ ζχουν επίςθσ 
επανυπολογιςτεί από τθν ΕΛΣΤΑΤ ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ του ESA 2010. 
 

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

  2010 2011              2012         2013        

Οκτώβριοσ 2014     

Πλεόναςμα (+)/ Ζλλειμμα (-) ωσ % του ΑΕΠ -11,1 -10,1   -8,6          -12,2  

Χρζοσ ωσ % του ΑΕΠ 146,0 171,3 156,9         174,9  

Απρίλιοσ 2014     

Πλεόναςμα (+) / Ζλλειμμα (-) ωσ % του ΑΕΠ   -10,9       -9,6   -8,9         -12,7 
Χρζοσ ωσ % του ΑΕΠ  148,3    170,3 157,2        175,1 

Μεταβολι (Οκτώβριοσ 2014  Απρίλιοσ 
2014)* 

   

Πλεόναςμα (+)/ Ζλλειμμα(-) ωσ % του ΑΕΠ     -0,2       -0,5         0,3            0,5 

Χρζοσ ωσ % του ΑΕΠ    -2,3            +1,0    -0,3          -0,2 

                     * 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 2014 και 
Οκτωβρίου 2014. 
 
Μζροσ τθσ ανακεϊρθςθσ ςτο ζλλειμμα οφείλεται ςε αλλαγζσ ςτθ μεκοδολογία από τθν ειςαγωγι του Κανονιςμοφ 
ESA 2010 (Κανονιςμόσ 549/2013) και ςε αλλαγζσ ςτον οριςμό του ελλείμματοσ τθσ ΔΥΕ. Ο παρακάτω πίνακασ 
εμφανίηει τθν προζλευςθ των ανακεωριςεων ςτο ζλλειμμα. 
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Πίνακασ 5: Ανακεωριςεισ ςτο ιςοηφγιο Γενικισ Κυβζρνθςθσ μεταξφ Απριλίου 2014 και Οκτωβρίου 2014 λόγω ESA 2010 και 
αλλαγϊν ςτον οριςμό του ελλείμματοσ ΔΥΕ 

Ανακεώρθςθ ςτο ιςοηφγιο * (ςε εκατ. 
ευρϊ) 

2010 2011 2012 2013 

Οριοκζτθςθ τομζα Γενικισ Κυβζρνθςθσ 
(ESA 2010) 

+8 +21 -38 +12 

Τυποποιθμζνεσ εγγυιςεισ (ESA 2010) -328 -87 +316 +98 

Άυλα ςτοιχεία (ESA 2010) +50 +50 -812 +119 

Συμφωνίεσ Ανταλλαγισ (Swaps) 
(αλλαγι ςτον οριςμό) 

-338 -129 -62 -3 

Συνολικι ανακεϊρθςθ λόγω ESA 2010 
και αλλαγϊν ςτον οριςμό  

-608 -145 -596 +226 

* Το αρνθτικό πρόςθμο ςθμαίνει αφξθςθ του ελλείμματοσ, το κετικό μείωςθ 

  
Στον Κανονιςμό ESA 2010 ο οριςμόσ του τομζα τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ ζχει μεταβλθκεί μζςω τθσ τροποποίθςθσ των 
κριτθρίων ταξινόμθςθσ ενόσ φορζα ςτθ Γενικι Κυβζρνθςθ. Χρθςιμοποιϊντασ τθ νζα οριοκζτθςθ τθσ Γενικισ 
Κυβζρνθςθσ, τρεισ φορείσ (Ελλθνικι Αεροπορικι Βιομθχανία (ΕΑΒ), Ελλθνικι Βιομθχανία Οχθμάτων (ΕΛΒΟ), Ταμείο 
Ανάπτυξθσ Νζασ Επιχειρθματικότθτασ (ΤΑΝΕΟ)) αναταξινομικθκαν ςτον τομζα τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ. 
 
Οι τυποποιθμζνεσ εγγυιςεισ είναι ζνασ ειδικόσ τφποσ εγγυιςεων  οι οποίεσ δίνονται γενικά για μικρά ποςά ςε 
πολλοφσ φορείσ.  Η νζα μεκοδολογία ESA 2010 ακολουκεί μία προςζγγιςθ προβλζψεων για τθν καταγραφι των 
δαπανϊν για τισ καταπτϊςεισ εγγυιςεων, όπου μία δαπάνθ καταγράφεται όταν γίνεται μία πρόβλεψθ για δυνθτικζσ 
καταπτϊςεισ εγγυιςεων.  Στθν προθγοφμενθ μεκοδολογία ESA95 χρθςιμοποιοφνταν αντί αυτοφ θ προςζγγιςθ τθσ 
καταγραφισ ςε ταμειακι βάςθ (cash approach), δθλαδι μία δαπάνθ καταγραφόταν όταν γίνονταν ταμειακζσ 
πλθρωμζσ. 
 
Οι πωλιςεισ από τθν Κυβζρνθςθ άυλων περιουςιακϊν ςτοιχείων (intangible assets), όπωσ άδειεσ λειτουργίασ,  
καταγράφονταν προθγοφμενα ςφμφωνα με τθ μεκοδολογία ESA95 ωσ εφάπαξ πωλιςεισ περιουςιακϊν ςτοιχείων.  
Βάςει των κανόνων του ESA 2010 το ςχετικό ζςοδο καταγράφεται ςε δεδουλευμζνθ βάςθ κατά τθ διάρκεια τθσ 
περιόδου αναφοράσ, θ οποία ςυνικωσ εκτείνεται ςε ζναν αρικμό ετϊν. 
 
Ο διακανονιςμόσ των swaps καταγράφονταν προθγοφμενα, διαφορετικά ςτο ESA95 (όπου αντιμετωπιηόταν ωσ 
χρθματοοικονομικι ςυναλλαγι) και ςτθ ΔΥΕ (όπου αντιμετωπιηόταν ωσ πλθρωμι τόκων – μθ χρθματοοικονομικι 
ςυναλλαγι).  Παρότι οι ESA95 και ESA 2010 τρόποι καταγραφισ των swaps είναι ςυνεπείσ, ο τρόποσ καταγραφισ 
κατά ΔΥΕ ζχει μεταβλθκεί για να είναι ςυνεπισ με το ESA.  Τϊρα πλζον υπάρχει μία μόνο παρουςίαςθ του 
ελλείμματοσ, ενϊ προθγοφμενα υπιρχαν δφο διαφορετικζσ παρουςιάςεισ του ελλείμματοσ – μία παρουςίαςθ κατά 
ESA και μία παρουςίαςθ κατά ΔΥΕ.    
 
Οι ανακεωριςεισ ςτο χρζοσ μεταξφ τθσ πρϊτθσ και δεφτερθσ κοινοποίθςθσ ΔΥΕ 2014 οφείλονται ςε αλλαγζσ τόςο 
λόγω ESA 2010 όςο και ςε άλλουσ παράγοντεσ. Η επίδραςθ λόγω ESA 2010 ςτο χρζοσ τθσ ΔΥΕ προζρχεται 
αποκλειςτικά από τθν αλλαγι ςτθν οριοκζτθςθ του τομζα Γενικισ Κυβζρνθςθσ. Οι άλλοι παράγοντεσ που 
ςυνειςφζρουν ςτθν ανακεϊρθςθ των ςτοιχείων χρζουσ οφείλονται κυρίωσ ςτθν τακτικι ενθμζρωςθ του μθτρϊου, 
περιλαμβάνοντασ τθν ταξινόμθςθ τθσ Εγνατία Οδόσ Α.Ε. ςτθ Γενικι Κυβζρνθςθ. 
 

Πίνακασ 6: Ανακεωριςεισ ςτο χρζοσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ μεταξφ Απριλίου 2014 και Οκτωβρίου 2014  

Ανακεώρθςθ ςτο χρζοσ * (ςε 
εκατ. ευρϊ) 

2010 2011 2012 2013 

Οριοκζτθςθ τομζα Γενικισ 
Κυβζρνθςθσ 

188 211 148 21 

Τακτικι ενθμζρωςθ μθτρϊου 590 602 574 227 

Άλλο -1 0 33 182 

Σφνολο 777 813 755 430 

* Το κετικό πρόςθμο ςθμαίνει αφξθςθ του χρζουσ 

 
 
Ανακεωριςεισ ΑΕΠ  
Το ΑΕΠ ζχει επίςθσ ανακεωρθκεί (βλζπε ξεχωριςτό δελτίο τφπου για το ΑΕΠ που δθμοςιεφκθκε ςτισ 10.10.2014 ςτον 
ακόλουκο ςφνδεςμο) 
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/A0702/PressReleases/A0702_SEL15_DT_AN_00_2013_02_
F_GR.pdf 
 

http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/A0702/PressReleases/A0702_SEL15_DT_AN_00_2013_02_F_GR.pdf
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/A0702/PressReleases/A0702_SEL15_DT_AN_00_2013_02_F_GR.pdf
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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_2014_07_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. 
  
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. 
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