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Ανακοίνωση σχετικά µε τα δηµοσιονοµικά στοιχεία του 2010 

 

Η Eurostat ανακοίνωσε σήµερα τα δηµοσιονοµικά στοιχεία για το 2010. Τα 

δηµοσιονοµικά στοιχεία του συνόλου της Γενικής Κυβέρνησης παρακολουθούνται στο 

πλαίσιο της ∆ιαδικασίας Υπερβολικού Ελλείµµατος (∆ΥΕ) από την Ελληνική Στατιστική Αρχή 

(ΕΛΣΤΑΤ), τη Γενική ∆ιεύθυνση Θησαυροφυλακίου και Προϋπολογισµού του Γενικού 

Λογιστηρίου του Κράτους και την Τράπεζα της Ελλάδος. 

Στη συνέχεια η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), στο πλαίσιο της ίδιας 

διαδικασίας, υπολογίζει το έλλειµµα Γενικής Κυβέρνησης ακολουθώντας τη διαδικασία ΕΣΛ 

95 (ESA 95) και διαβιβάζει στη Eurostat τη σχετική κοινοποίηση για τελικό έλεγχο και 

ανακοίνωση. Σε ετήσια βάση διαβιβάζονται δύο κοινοποιήσεις στη Eurostat (προσωρινά και 

οριστικά στοιχεία). 

Τονίζεται ότι µέσα από µια σειρά θεσµικών παρεµβάσεων που υλοποίησε η 

Κυβέρνηση, µε προεξέχουσα εκείνη της ανεξαρτητοποίησης της Ελληνικής Στατιστικής 

Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), η Εurostat δεν αµφισβητεί πλέον τα ελληνικά στατιστικά στοιχεία για το 

ύψος του ελλείµµατος. Τα ελληνικά στατιστικά στοιχεία χαρακτηρίζονται πλέον από 

απόλυτη διαφάνεια και αξιοπιστία. 

Σύµφωνα µε τη σηµερινή ανακοίνωση για το 2010, η Ελληνική Στατιστική Αρχή 

(ΕΛΣΤΑΤ) έχει διαβιβάσει στη Eurostat την 1η ετήσια κοινοποίηση (προσωρινά στοιχεία), 

όπου αναφέρει ότι το έλλειµµα Γενικής Κυβέρνησης για το 2010 διαµορφώνεται στο 10,5% 

του ΑΕΠ. 

 

Με βάση τα στοιχεία αυτά η Ελλάδα το 2010 είχε το δεύτερο µεγαλύτερο έλλειµµα 

στην Ε.Ε. µετά την Ιρλανδία (-32,4%) και κοντά στην Μεγάλη Βρετανία (-10,4%), 

ακολουθούµενη από την Ισπανία (-9,2%) και την Πορτογαλία (-9,1%). Είχε δε την 

µεγαλύτερη µείωση του ελλείµµατος οποιασδήποτε χώρας της Ε.Ε. το 2010 - κατά 5 

µονάδες. Η µείωση αυτή είναι η µεγαλύτερη που έχει επιτευχθεί ποτέ στην Ελλάδα ή σε 

οποιοδήποτε κράτος µέλος της ευρωζώνης σε ένα έτος. 

 

Ως προς το δηµόσιο χρέος, µε βάση τα στοιχεία της Eurostat για το 2010, η Ελλάδα 

είχε το υψηλότερο χρέος στην Ε.Ε. (142,8% του ΑΕΠ) µε δεύτερη την Ιταλία (119% του 

ΑΕΠ) ακολουθούµενη από το Βέλγιο (96,8% του ΑΕΠ) και την Ιρλανδία (96,2%). 

 

Η παρατηρούµενη απόκλιση σε σχέση µε τις προβλέψεις του κειµένου της 

Εισηγητικής του Προϋπολογισµού 2011 (9,4% ΑΕΠ) για το έλλειµµα Γενικής Κυβέρνησης 

για το 2010 οφείλεται κύρια στους παρακάτω λόγους: 
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� Στην µεγαλύτερη της αναµενόµενης επίπτωσης της ύφεσης, στο ΑΕΠ του 

2010. Σύµφωνα µε τον Προϋπολογισµό του 2011, το ΑΕΠ του 2010 εκτιµάτο σε 

231.888 εκ. € ενώ σύµφωνα µε την ΕΛΣΤΑΤ η σχετική εκτίµηση είναι 230.173 εκ. €. 

Η αρνητική αυτή εξέλιξη οδηγεί σε επιβάρυνση του ελλείµµατος του 2010 κατά 0,1 

%.   

� Στην επιδείνωση στα φορολογικά έσοδα (0,6%  του ΑΕΠ), απόρροια της 

µεγαλύτερης από την προβλεπόµενη κατά την περίοδο σύνταξης του 

Προϋπολογισµού 2011 ύφεσης το τελευταίο τρίµηνο του έτους 2010. Υπενθυµίζεται 

ότι το συνολικό αποτέλεσµα επί των εσόδων του 2010 σε εθνικολογιστική βάση 

καθορίζεται και από την πορεία συγκεκριµένων κατηγοριών εσόδων κατά το πρώτο 

δίµηνο του 2011, τα οποία σε µεγάλο βαθµό αντανακλούν την οικονοµική 

δραστηριότητα του τελευταίου τριµήνου του προηγούµενου έτους. 

� Στην επιδείνωση στο ισοζύγιο των ΟΤΑ (0,25% του ΑΕΠ), που σχετίζεται µε 

αποπληρωµή παρελθουσών υποχρεώσεων στο τέλος του έτους. 

� Στην επιδείνωση στο οικονοµικό αποτέλεσµα των ΟΚΑ (0,5% του ΑΕΠ), 

καθώς η µεγαλύτερη από το αναµενόµενο αύξηση της ανεργίας οδήγησε σε µείωση 

των ασφαλιστικών εισφορών. Υπενθυµίζεται ότι, όπως στην περίπτωση των 

φορολογικών εσόδων, το αποτέλεσµα των ΟΚΑ του 2010 σε εθνικολογιστική βάση 

καθορίζεται και από την πορεία συγκεκριµένων κατηγοριών εισφορών κατά το πρώτο 

δίµηνο του 2011. 

� Στην επιδείνωση στο οικονοµικό αποτέλεσµα των νοσοκοµείων (0,3% του 

ΑΕΠ). 

� Από την άλλη πλευρά, βελτίωση παρατηρείται στο ισοζύγιο των 

επαναταξινοµηµένων ∆ΕΚΟ (0,35% του ΑΕΠ), καθώς και στην προσαρµογή σε 

εθνικολογιστική βάση των δεδουλευµένων τόκων (0,3% του ΑΕΠ).  

Συνεπώς, είναι προφανές ότι η παραπάνω απόκλιση έρχεται κυρίως ως αποτέλεσµα της 

βαθύτερης, από το αναµενόµενο, ύφεσης της ελληνικής οικονοµίας που επηρεάζει τα 

φορολογικά έσοδα, αλλά και τις ασφαλιστικές εισφορές. Ταυτόχρονα, υπογραµµίζει τις 

πραγµατικές δυσκολίες για τη µείωση του ελλείµµατος σε περιοχές του Προϋπολογισµού ή 

της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης όπου χρειάζονται µεγαλύτερες προσπάθειες, όπως π.χ. 

αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής, δαπάνες σε νοσοκοµεία, ΟΚΑ, 

αυτοδιοίκηση, ∆ΕΚΟ. 

Σε κάθε περίπτωση, η Ελληνική Κυβέρνηση παραµένει προσηλωµένη στους στόχους του 

Προγράµµατος Οικονοµικής Πολιτικής και  όλα τα αναγκαία µέτρα για την επίτευξή τους 

έχουν ήδη προβλεφθεί στο πλαίσιο του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής 

Στρατηγικής το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή µέχρι τις 15 Μαΐου 2011. 

 

Υπ. Οικονοµικών, 26/4/2011 


