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                       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Πειραιάς, 22 Απριλίου 2021 
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ 

 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2017-2020 
 
H Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα δημοσιονομικά στοιχεία των ετών 2017-2020, τα οποία 
καταρτίστηκαν στο πλαίσιο της πρώτης κοινοποίησης Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος (ΔΥΕ) του 2021 και τα 
οποία υποβλήθηκαν, σε εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Χώρας, στη Eurostat κατ’ εφαρμογή του Ευρωπαϊκού 
Κανονισμού (EC) 479/2009, όπως τροποποιηθείς ισχύει. Τα στοιχεία αυτά παρήχθησαν βάσει του νέου Κανονισμού 
ESA 2010 (549/2013) για το Σύστημα Εθνικών Λογαριασμών, ο οποίος κατέστη υποχρεωτικός από την 01.09.2014. 
 
Το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης για το έτος 2020, σύμφωνα με το ESA 2010, εκτιμάται στα -16,1 δισ. ευρώ (-
9,7% επί του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος), ενώ το ακαθάριστο ενοποιημένο χρέος της Γενικής Κυβέρνησης σε 
ονομαστικές τιμές στο τέλος του 2020 εκτιμάται στα 341δισ. ευρώ (205,6% επί του Ακαθάριστου Εγχώριου 
Προϊόντος). 

 
Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται τα κύρια αποτελέσματα της περιόδου 2017-2020. 

 
Πίνακας 1: Αναφορά ελλείμματος /πλεονάσματος, επιπέδου χρέους και παροχή σχετικών στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης 

 

Στοιχεία σε εκατομμύρια Ευρώ 
ESA 2010 
κωδικοί 

2017 
 

2018 
 

2019 
 

2020 
 

Ισοζύγιο: Έλλειμμα (-)/ Πλεόνασμα (+)  B.9     

Γενική Κυβέρνηση  S.13 1.023 1.670 2.099 -16.130 

Κεντρική Κυβέρνηση  S.1311 -2.255 -2.250 764 -16.806 

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης  S.1313 645 664 67 77 

Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης  S.1314 2.633 3.256 1.268 599 

Ενοποιημένο χρέος Γενικής Κυβέρνησης       

Ονομαστικές τιμές στο τέλος κάθε έτους   317.481 334.721 331.073 341.023 

Ανά κατηγορία:       

Διαθέσιμα και καταθέσεις  AF.2 6.008 6.245 6.577 6.548 

Χρεόγραφα  AF.3 54.938 52.882 57.854 67.167 

Βραχυπρόθεσμα AF.31 14.261 11.144 11.752 11.121 

Μακροπρόθεσμα AF.32 40.677 41.738 46.102 56.046 

Δάνεια AF.4 256.535 275.594 266.642 267.308 

Βραχυπρόθεσμα AF.41 2.036 2.241 2.267 2.242 

Μακροπρόθεσμα AF.42 254.499 273.353 264.375 265.066 

Δαπάνες Γενικής Κυβέρνησης για:       

Ακαθάριστο σχηματισμό παγίου κεφαλαίου  P.51g 8.034 5.827 4.642 5.004 

Τόκους (ενοποιημένους)  D.41 (έξοδα) 5.566 6.078 5.504 4.945 

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε αγοραίες τιμές B.1*g 177.152 179.727 183.413 165.830 

Έλλειμμα (-) / Πλεόνασμα (+) ως % του ΑΕΠ   0,6 0,9 1,1 -9,7 

Ακαθάριστο ενοποιημένο χρέος Γενικής Κυβέρνησης ως % του 
ΑΕΠ 

  179,2 186,2 180,5 205,6 
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Ο πίνακας 2 παρουσιάζει την εξέλιξη του ΑΕΠ, του ισοζυγίου Γενικής Κυβέρνησης, του πρωτογενούς ισοζυγίου 
Γενικής Κυβέρνησης, των δαπανών (σε ενοποιημένη βάση), των εσόδων (σε ενοποιημένη βάση) και του χρέους 
Γενικής Κυβέρνησης (σε ενοποιημένη βάση) την περίοδο 2017-2020, όπως υπολογίζονται σύμφωνα με το ESA 2010. 
 

Πίνακας 2: ΑΕΠ, Ισοζύγιο, Δαπάνες, Έσοδα, Χρέος Γενικής Κυβέρνησης 

    2017 2018 2019 2020 

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) (εκατ.  ευρώ ) 177.152 179.727 183.413 165.830 

Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης (εκατ.  ευρώ) 1.023 1.670 2.099 -16.130 

Έλλειμμα  (-) / Πλεόνασμα (+) B.9  (% του ΑΕΠ) 0,6 0,9 1,1 -9,7 

Πρωτογενές Ισοζύγιο  Γενικής Κυβέρνησης (εκατ.  ευρώ) 6.589 7.748 7.603 -11.185 

Έλλειμμα (-) / Πλεόνασμα (+)* (% του ΑΕΠ) 3,7 4,3 4,1 -6,7 

Δαπάνες Γενικής Κυβέρνησης (εκατ.  ευρώ) 85.873 87.137 87.765 100.645 

 (% του ΑΕΠ) 48,47 48,48 47,85 60,69 

Έσοδα Γενικής Κυβέρνησης (εκατ.  ευρώ) 86.896 88.807 89.864 84.515 

 (% του ΑΕΠ) 49,05 49,41 49,00 50,96 

Χρέος Γενικής Κυβέρνησης 
 

(εκατ.  ευρώ) 317.481 334.721 331.073 341.023 

  (% του ΑΕΠ) 179,2 186,2 180,5 205,6 

*To Πρωτογενές Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης ορίζεται εδώ ως το ESA 2010 Ισοζύγιο B9 Γενικής Κυβέρνησης μείον τα 

έξοδα τόκων των φορέων Γενικής Κυβέρνησης σε άλλους τομείς της οικονομίας και διαφέρει από τον ορισμό του 
Πρωτογενούς Ισοζυγίου που χρησιμοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής για την 
Ελλάδα (παρακάτω σημείωση σελίδα 3).  

 
Η κρατική υποστήριξη για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και η επίπτωσή της στο ισοζύγιο της Γενικής 
Κυβέρνησης 
 
Ο Πίνακας 3 παρουσιάζει την επίπτωση της υποστήριξης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, από όλες τις 
παρεμβάσεις του κράτους κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης, στο ισοζύγιο (έλλειμμα/πλεόνασμα) της 
Γενικής Κυβέρνησης.  
 

Πίνακας 3: Επίπτωση της υποστήριξης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στο ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης 2017-2020 

Έτος 

 Επίπτωση της υποστήριξης των 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων 

στο ισοζύγιο της  Γενικής 
Κυβέρνησης 

2017 
(εκατ. ευρώ) -106 

(% του ΑΕΠ) -0,1 

2018 
(εκατ. ευρώ) -97 

(% του ΑΕΠ) -0,1 

2019 
(εκατ. ευρώ) 114 

(% του ΑΕΠ) 0,1 

2020 
(εκατ. ευρώ) -26 

(% του ΑΕΠ) -0,02 

 
 
Για το έτος 2019 η υποστήριξη των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων είχε θετική επίπτωση στο ισοζύγιο Γενικής 
Κυβέρνησης. Αυτό οφείλεται στο ότι οι δεδουλευμένες αμοιβές που προκύπτουν από τις εγγυήσεις του 
διατραπεζικού δανεισμού και του συστήματος ομολογιακών δανείων, καθώς και τα έσοδα από τις προνομιούχες 
μετοχές των τραπεζών, ήταν υψηλότερα από τις δεδουλευμένες δαπάνες. Αντιθέτως, στα έτη 2017, 2018 και 2020 η 
δαπάνη της υποστήριξης ήταν μεγαλύτερη από τα σχετικά έσοδα. 
 
 
 



Σελ. 3 από 4 
 

Δράσεις για τη διασφάλιση της ποιότητας των στοιχείων. 
 
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε τα δημοσιονομικά στοιχεία που 
καταρτίστηκαν στο πλαίσιο της πρώτης κοινοποίησης Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος (ΔΥΕ) του 2021 και 
αναφέρονται στο παρόν Δελτίο Τύπου να είναι σε πλήρη συμφωνία με τους κανόνες του Ευρωπαϊκού Συστήματος 
Λογαριασμών-ESA 2010.  
 
Από την προηγούμενη κοινοποίηση ΔΥΕ (Οκτώβριος 2020) υπήρξε συνεχής επικοινωνία και στενή συνεργασία μεταξύ 
της Eurostat και της ΕΛΣΤΑΤ, σε συνέπεια με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΚ) 479/2009, όπως τροποποιηθείς ισχύει. Η 
τεχνική βοήθεια της Eurostat έχει ζητηθεί ρητά σε όλους τους κρίσιμους τομείς της κατάρτισης των στοιχείων της 
ΔΥΕ. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της περιόδου από την τελευταία κοινοποίηση ΔΥΕ, η ΕΛΣΤΑΤ έχει λάβει συμβουλές 
από εξωτερικό τεχνικό εμπειρογνώμονα σε τακτική βάση. 
 
Τα στοιχεία για το έτος 2020 είναι προσωρινά και αντανακλούν τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 στα 
δημοσιονομικά στοιχεία, κυρίως από τα μέσα Μαρτίου 2020 και έπειτα, όταν τέθηκαν σε ισχύ τα περιοριστικά 
μέτρα. Τα στοιχεία αναμένεται να αναθεωρηθούν, όταν καταστούν διαθέσιμα τα πρωτογενή δημοσιονομικά στοιχεία 
εσόδων και δαπανών σε σχέση με τα κυβερνητικά μέτρα που λήφθηκαν στο πλαίσιο αυτό. Επισημαίνεται, ότι για την 
κατάρτιση των προσωρινών εκτιμήσεων χρησιμοποιήθηκαν οι ίδιες πηγές, καθώς και η ίδια μεθοδολογία εκτίμησης 
με τα προηγούμενα έτη. Επιπλέον, έγιναν ad-hoc αλλαγές στη χρονικά προσαρμοσμένη ταμειακή μέθοδο για 
δεδουλευμένη βάση, ως αποτέλεσμα της αναστολής της υποχρέωσης καταβολής φόρων και εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης. Αναφορικά με τα μέτρα για τα διάφορα είδη δαπανών, διάφορες νομοθετικές ρυθμίσεις κυρώθηκαν 
μετά το τέλος του 1ου τριμήνου 2020 και οι ταμειακές πληρωμές που αντιστοιχούν σε αυτά τα μέτρα 
πραγματοποιούνται κατά την περίοδο μετά το 1ο τρίμηνο 2020.  
 
Μεταβολές μεταξύ των κοινοποιήσεων ΔΥΕ του Οκτωβρίου 2020 και του Απριλίου 2021 
 
Ο πίνακας 4 παρουσιάζει τις αναθεωρήσεις στα δεδομένα ελλείμματος και χρέους, ως ποσοστών του ΑΕΠ, μεταξύ 
των κοινοποιήσεων ΔΥΕ του Οκτωβρίου 2020 και του Απριλίου 2021. 
 

Πίνακας 4: Μεταβολές των στοιχείων μεταξύ Οκτωβρίου 2020 και του Απριλίου 2021 

  2017 2018 2019  

Απρίλιος 2021     

Πλεόνασμα (+)/ Έλλειμμα (-) ως % του ΑΕΠ 0,6 0,9 1,1  
Χρέος ως % του ΑΕΠ 179,2 186,2 180,5  

Οκτώβριος 2020     

Πλεόνασμα (+) / Έλλειμμα (-) ως % του ΑΕΠ 0,7 1,0 1,5  
Χρέος ως % του ΑΕΠ 179,2 186,2 180,5  

Μεταβολή (Απρίλιος 2021 − Οκτώβριος 2020)*     

Πλεόνασμα (+)/ Έλλειμμα(-) ως % του ΑΕΠ -0,1 -0,1 -0,4  
Χρέος ως % του ΑΕΠ 0,0 0,0 0,0  

* Το αρνητικό πρόσημο στη μεταβολή σημαίνει αύξηση (μείωση) για το έλλειμμα (πλεόνασμα) και μείωση 
για το χρέος 

 
Αιτίες των αναθεωρήσεων στο έλλειμμα και χρέος μεταξύ των δύο κοινοποιήσεων ΔΥΕ Οκτωβρίου 2020 και του 
Απριλίου 2021. 
 
Οι αναθεωρήσεις στο αποτέλεσμα των ετών 2017 - 2019 οφείλονται κυρίως σε επικαιροποιημένα στοιχεία και σε 
μεθοδολογικές αλλαγές στην ταξινόμηση κάποιων ειδικών συναλλαγών. 

 
Αναφορές 
Οι αναλυτικοί πίνακες για την κοινοποίηση της ΔΥΕ είναι διαθέσιμοι στην ακόλουθη διεύθυνση:  
http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SEL03/- 
 
Σημείωση: 
Μέτρηση του πρωτογενούς ισοζυγίου στο πλαίσιο του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής για την Ελλάδα 
 
Η μέτρηση του πρωτογενούς ισοζυγίου όπως καθορίζεται στο πλαίσιο του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής 
για την Ελλάδα δεν υπολογίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ και δεν εμφανίζεται στο παρόν στατιστικό Δελτίο Τύπου.  
 

http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SEL03/-
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Κατά τη μέτρηση του πρωτογενούς ισοζυγίου στο πλαίσιο του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής, μια σειρά 
από δαπάνες και έσοδα αντιμετωπίζονται διαφορετικά από ό,τι αντιμετωπίζονται κατά την κατάρτιση των 
δημοσιονομικών στοιχείων για τους σκοπούς της Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος (ΔΥΕ). Πιο συγκεκριμένα τα 
στοιχεία που αντιμετωπίζονται διαφορετικά στο πλαίσιο του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής 
περιλαμβάνουν τα έσοδα από ιδιωτικοποιήσεις περιουσιακών στοιχείων, συναλλαγές για την ανακεφαλαιοποίηση 
των τραπεζών και τα έσοδα από μεταφορές ποσών που συνδέονται με εισοδήματα των εθνικών κεντρικών τραπεζών 
της ευρωζώνης, τα οποία προέρχονται από την κατοχή Ελληνικών κρατικών ομολόγων στα επενδυτικά τους 
χαρτοφυλάκια. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
Πληροφορίες για μεθοδολογικά θέματα: Πληροφορίες για παροχή δεδομένων: 
Διεύθυνση Εθνικών Λογαριασμών Τηλ: 213 135 2022, 2308, 2310 
Τμήμα Λογαριασμών Γενικής Κυβέρνησης  Email:data.dissem@statistics.gr 
O Προϊστάμενος του Τμήματος: Κωνσταντίνος Χρύσης  
Τηλ: 213 1352079  
Fax: 213 1352552  
Email: k.chrysis@statistics.gr  
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