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Χαμηλότεροκατά 0,1% του ΑΕΠ ήταν τελικά το Πλεόνασμα του 2018 σύμφωνα με στοιχεία που
ανακοίνωσε σήμερα η ΕΛΣΤΑΤ και η Eurostat. Η ελληνική επίδοση είναι πάντως η 6η καλύτερη
ανά την ΕΕ. Σύμφωνα με τις ίδιες ανακοινώσεις το ελληνικό χρέος έφτασε στο 181,2% του ΑΕΠ
και παραμένει το υψηλότερο ανά την ΕΕ.
Αλλαγήεπί τα χείρω κατεγράφη σε δυο δείκτες που μετρούν το πλεόνασμα. Το συνολικό
πλεόνασμα (με δαπάνες για τόκους) διαμορφώθηκε στο 1% του ΑΕΠ (από 1,1% του ΑΕΠ στην
ανακοίνωση του Απριλίου), στα 1,826 δισ. ευρώ (από τα 1,991 δισ. ευρώ προηγουμένως).
Ανάλογαμειώθηκε και το πρωτογενές πλεόνασμα (χωρίς τόκους) όπως το μετρά η Eurostat: από
το 4,4% του ΑΕΠ στο 4,3% του ΑΕΠ το 2018. Δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα στοιχεία για το
πλεόνασμα σε όρους Εποπτείας.
Σημειώνεταιότι η προηγούμενη ανακοίνωση του Απριλίου η οποία είχε πιστοποιήσει πλεόνασμα
στο 1,1% του ΑΕΠ το 2018 παραμένει και στον προϋπολογισμό της νέας κυβέρνησης. Η εν λόγω
πρόβλεψη βασίζεται σε πρωτογενές πλεόνασμα (σ.σ. χωρίς τόκους) σε όρους Eurostat σε 4,4%
του ΑΕΠ και σε όρους ενισχυμένης εποπτείας (που μετρούν οι θεσμοί) στο 4,32% του ΑΕΠ το
2018.
Ουσιαστικάη ΕΛΣΤΑΤ και η Eurostat ανακοίνωσαν σήμερα την 2η καθιερωμένη κοινοποίηση των
Δημοσιονομικών Στοιχείων του 2015- 2018 όπως προβλέπεται για όλα τα κράτη μέλη στο πλαίσιο
της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος (EDP). Επικύρωσε τα στοιχεία που είχε στείλει
στη στατιστική αρχή της Κομισιόν η ΕΛΣΤΑΤ και το ΓΛΚ στο τέλος Σεπτεμβρίου.
Αναλυτικά, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης για το έτος 2018,
σύμφωνα με το ESA 2010, εκτιμάται στα 1,8 δισ. ευρώ (1% επί του Ακαθάριστου Εγχώριου
Προϊόντος), ενώ το ακαθάριστο ενοποιημένο χρέος της Γενικής Κυβέρνησης σε ονομαστικές τιμές

στο τέλος του 2018 εκτιμάται στα 334,7 δισ. ευρώ (181,2% επί του Ακαθάριστου Εγχώριου
Προϊόντος).
Αναφορικάμε τις αναθεωρήσεις στα δεδομένα ελλείμματος και χρέους, ως ποσοστών του ΑΕΠ,
μεταξύ των κοινοποιήσεων του Απριλίου 2019 και του Οκτωβρίου 2019 η ΕΛΣΤΑΤ αναφέρει ότι η
αλλαγή που έγινε "οφείλεται κυρίως σε επικαιροποιημένα στοιχεία".
ΗΕΛΣΤΑΤ αναφέρει ότι ανακοίνωσε τα δημοσιονομικά στοιχεία των ετών 2015-2018, τα οποία
καταρτίστηκαν στο πλαίσιο της δεύτερης κοινοποίησης Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος
(ΔΥΕ) του 2019 και τα οποία υποβλήθηκαν σε εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Χώρας στη
Eurostat. 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. Εξηγεί ότι 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.
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