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Σε πλήρη επιβεβαίωση, χωρίς "αστερίσκους", των στοιχείων της κυβέρνησης για το
πρωτογενές πλεόνασμα, προχώρησε η Eurostat. Δεν αναφέρεται σε πρωτογενές
πλεόνασμα, αλλά εμμέσως το επιβεβαιώνει:       

- Αποδέχεται δημοσιονομικό έλλειμμα γενικής κυβέρνησης 23,109 δισ. ευρώ για το 2013
περιλαμβανομένης της επίπτωσης των τραπεζών, η οποία σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ το
2013 ήταν 19,272 δισ. ευρώ. Χωρίς την επίπτωση αυτή, το δημοσιονομικό έλλειμμα - πάντα
σε όρους Eurostat - διαμορφώνεται σε 3,837 δισ. ευρώ. 

- Τα στοιχεία αυτά, αν αφαιρεθούν οι δαπάνες για τόκους, οδηγούν σε πλεονασμό περί τα
3,5 δισ. ευρώ και σε πρωτογενές πλεόνασμα όπως υπολογίζεται στο μνημόνιο σε περίπου
1,5 δισ. ευρώ. 

Τα στοιχεία δείχνουν ότι έχει αναθεωρηθεί το έλλειμμα το 2013 κατά 0,3% του ΑΕΠ λόγω
μεγαλύτερης ύφεσης, ενώ το χρέος διαμορφώθηκε στα 318,7 δισ. ευρώ, έχοντας αυξηθεί
από τα 317,3 δισ. ευρώ το γ’ τρίμηνο του 2013. 

Σύμφωνα με την Eurostat, το ελληνικό χρέος είχε το δ΄ τρίμηνο του 2013 την τρίτη
μεγαλύτερη αύξηση ανά την Ε.Ε. 

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση της Eurostat αναφέρει ότι το ΑΕΠ περιορίστηκε εκ νέου στα
182 δισ. ευρώ από 193,3 δισ. ευρώ πέρυσι και 222,151 δισ. ευρώ το 2010 

Το έλλειμμα (μαζί με τράπεζες) διαμορφώθηκε πέρυσι στο 12,7% του ΑΕΠ από 8,9% του
ΑΕΠ ένα χρόνο πριν. 

Άνοδο κατέγραψαν την εξεταζόμενη περίοδο οι κρατικές δαπάνες διαμορφούμενες στα 58,5
δις. ευρώ έναντι 53,4 δις. ευρώ το 2012. Παράλληλά, τα έσοδα του κράτους ανήλθαν σε 45,
8 δισ. ευρώ το 2013 από 44,4 δις. ευρώ.

Σε λίγη ώρα αναμένεται να προβεί σε δηλώσεις σχετικά με τα στοιχεία του 2013 ο
αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Χ. Σταϊκούρας.

Υπενθυμίζεται ότι το «πρωτογενές» πλεόνασμα, δηλαδή το πλεόνασμα χωρίς να
προσμετρηθούν οι τόκοι που κάθε χρόνο πληρώνει το κράτος για δάνεια βάσει
προϋπολογισμού αναμενόταν το 2013 στα 811 εκατ. ευρώ και βάσει μνημονίου ήταν
μηδενικό.

Ο λόγος για το πρωτογενές πλεόνασμα γενικής κυβέρνησης σε όρους μνημονίου, γιατί σε
όρους Eurostat είναι διαφορετικό και ο στόχος ήταν 3,9 δισ. ευρώ ή στο 2,1% του ΑΕΠ. Από
το ποσό αυτό, για να φτάσουμε στο «μνημονιακό» πλεόνασμα αφαιρούνται μία σειρά από
έσοδα: η αναδρομική μείωση του επιτοκίου για δάνεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η
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μεταφορά των αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων από τις Κεντρικές Τράπεζες του
Ευρωσυστήματος (ANFAs και SMPs).
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