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Έθζεζε ζρεηηθά κε ηε κεζνδνινγηθέο επηζθέςεηο ζηελ Διιάδα ην
έηνο 2010 ζην πιαίζην ηεο ΓΤΔ

Μεζνδνινγηθέο Δπηζθέςεηο ηεο Eurostat ζηελ Διιάδα ην έηνο 2010
Δηζαγσγή
Ζ Eurostat, ζην ππ‟ αξηζ. 149/2009 ηεο 22εο Οθησβξίνπ 2009 Γειηίν Σχπνπ ηεο
ζρεηηθά κε ηελ πξφβιεςε ηνπ θξαηηθνχ ειιείκκαηνο θαη ρξένπο, εμέθξαζε ηελ
αθφινπζε επηθχιαμε γηα ηα Διιεληθά δεκνζηνλνκηθά ζηνηρεία:
Η Eurostat εμέθξαζε επηθύιαμε ζρεηηθά κε ηα ππνβιεζέληα από ηελ Ειιάδα
ζηνηρεία, εμαηηίαο ζεκαληηθώλ ακθηβνιηώλ επί ησλ δεδνκέλσλ πνπ
θνηλνπνηήζεθαλ από ηηο Ειιεληθέο ζηαηηζηηθέο αξρέο.
ηε ζπλέρεηα, ε Eurostat πξαγκαηνπνίεζε κηα κεζνδνινγηθή επίζθεςε ΓΤΔ ζηελ
Διιάδα ην Ννέκβξην ηνπ 2009. Σα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ ηεο, ζε ζπλδπαζκφ κε
άιιεο βαζηθέο πιεξνθνξίεο δεκνζηεχηεθαλ ζε κηα έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο ζηηο 8
Ηαλνπαξίνπ
2010
1
Ζ έθζεζε Ηαλνπαξίνπ 2010 επηζήκαλε κία ζεηξά παξαηππηψλ ζηνπο ζεζκηθνχο
κεραληζκνχο θαη ζηελ πξαθηηθή θαηάξηηζεο ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηεο
Διιάδαο, ζην πιαίζην πνιιψλ εηψλ θαηά ηα νπνία ε Eurostat εμέθξαδε επηθπιάμεηο.
Γεδνκέλσλ ησλ αλαγλσξηζκέλσλ παξαηππηψλ, ε Eurostat μεθίλεζε κία ζεηξά
απαξαίηεησλ δξάζεσλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο Διιεληθέο αξρέο. ηνλ ηνκέα ησλ
δεκνζηνλνκηθψλ ζηαηηζηηθψλ, νξγάλσζε έλα πιήζνο κεζνδνινγηθψλ επηζθέςεσλ ζην
πιαίζην ηεο ΓΤΔ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2010, ηα απνηειέζκαηα ησλ νπνίσλ
πεξηγξάθνληαη ζε απηφ ην θείκελν.
ηηο 19 Ηαλνπαξίνπ 2010, ην πκβνχιην ECOFIN πξνζθάιεζε ηελ Δπηηξνπή λα
ζηεξίμεη ηηο πξνζπάζεηεο ησλ Διιεληθψλ αξρψλ λα επηιχζνπλ ηα ζηαηηζηηθά
πξνβιήκαηα θαη λα βειηηψζνπλ ηε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ησλ ζηαηηζηηθψλ ηνπ
θξάηνπο θαη λα πξνηείλνπλ κέηξα ελαξκφληζεο ηνπ Διιεληθνχ ζηαηηζηηθνχ
ζπζηήκαηνο κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ΔΔ. Ζ Δπηηξνπή πξνζθιήζεθε αθφκε λα
αλαπηχμεη, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο Διιεληθέο ζηαηηζηηθέο αξρέο, έλα ζρέδην δξάζεο
ψζηε λα αληηκεησπίζεη ηηο ζηαηηζηηθέο θαη ζεζκηθέο αλεπάξθεηεο θαζψο θαη ηηο
αλεπάξθεηεο δηαθπβέξλεζεο. Γεληθφηεξα, ηνλ Απξίιην ηνπ 2010 θαζηεξψζεθε έλα
Κνηλφ ηαηηζηηθφ ρέδην Γξάζεο, ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηνπο ηνκείο ηεο ζηαηηζηηθήο
δηαθπβέξλεζεο θαη ηεο ηερληθήο βνήζεηαο, θαη ε Eurostat δηφξηζε έλαλ
Δκπεηξνγλψκνλα γηα ηηο ζηαηηζηηθέο Τςεινχ Δπηπέδνπ.
Οη Διιεληθέο αξρέο έθαλαλ βήκαηα, ψζηε λα ζεζπηζηεί έλαο λένο ηαηηζηηθφο Νφκνο
ηνλ Μάην ηνπ 2010, ζηνλ νπνίν αληηκεησπίζηεθαλ ηα ζέκαηα δηαθπβέξλεζεο πνπ είρε
ζέζεη ε Δπηηξνπή κε ηελ έθζεζή ηεο θαη δεκηνχξγεζε ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή
(ΔΛΣΑΣ2). Ο Νένο Πξφεδξνο ηεο ΔΛΣΑΣ ηνπνζεηήζεθε ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2010.
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Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο, ην Διιεληθφ Δζληθφ ηαηηζηηθφ Ηλζηηηνχην αλαθέξεηαη σο «ΔΛ.ΣΑΣ.», αλ θαη
πξηλ ηελ ζέζπηζε ηνπ λένπ ηαηηζηηθνχ Νφκνπ ην 2010, ην Ηλζηηηνχην ήηαλ γλσζηφ σο Δζληθή ηαηηζηηθή
Τπεξεζία Διιάδνο (ΔΤΔ).
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ηνλ ηνκέα ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ζηαηηζηηθψλ, ε Eurostat ζπλέρηζε λα νξγαλψλεη
ηερληθή βνήζεηα πξνο ηελ ΔΛΣΑΣ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη απηήο απφ άιια
Κξάηε Μέιε, ψζηε λα βειηηψζεη ηε δπλαηφηεηα ηεο εληζρπκέλεο νκάδαο πξνζσπηθνχ
πνπ απαζρνινχληαλ ζηελ ΔΛΣΑΣ κε απηέο ηηο ζηαηηζηηθέο.
ην Γειηίν Σχπνπ γηα ηε ΓΤΔ ηελ 22ε Οθησβξίνπ 2010, ε Eurostat έζεζε ηελ
αθφινπζε επηθχιαμε γηα ηα Διιεληθά δεκνζηνλνκηθά ζηνηρεία:
Ζ Eurostat ζε απηφ ην Γειηίν Σχπνπ δελ δεκνζηεχεη Διιεληθά ζηνηρεία.
Ζ Eurostat έρεη νινθιεξψζεη ηηο έξεπλέο ηεο πάλσ ζηελ ζηαηηζηηθή θαηάξηηζε
ησλ Διιεληθψλ δεκνζηνλνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη, επί ηνπ παξφληνο, δηελεξγεί κηα
δηαδηθαζία πνηνηηθήο αμηνιφγεζεο ησλ ζηνηρείσλ ησλ πεγψλ απφ ηνπο δεκφζηνπο
ινγαξηαζκνχο, ζε ζπλεξγαζία κε ην Διιεληθφ ηαηηζηηθφ Γξαθείν θαη ην
Διιεληθφ Διεγθηηθφ πλέδξην. ε ζπλέρεηα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο, θαη ηεο
δεκνζίεπζεο ηνπ εηήζηνπ απνινγηζκνχ ηνπ Διιεληθνχ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ
ζηηο αξρέο ηνπ Ννεκβξίνπ 2010, ηα Διιεληθά δεκνζηνλνκηθά ζηνηρεία ζα
δεκνζηεπηνχλ απφ ηελ Eurostat έσο ηα κέζα ηνπ Ννεκβξίνπ 2010.
ηηο 15 Ννεκβξίνπ 2010, θαηφπηλ εθηεηακέλσλ εξγαζηψλ πνπ δηελήξγεζε ην
πξνζσπηθφ ηεο ΔΛΣΑΣ, ζε ζπλεξγαζία κε άιιεο Διιεληθέο δεκφζηεο αξρέο γηα λα
πινπνηήζεη ηα απνηειέζκαηα ησλ κεζνδνινγηθψλ επηζθέςεσλ ΓΤΔ ηνπ 2010, ε
Eurostat δεκνζίεπζε Διιεληθά δεκνζηνλνκηθά δεδνκέλα γηα ηελ πεξίνδν 2006-2009
ρσξίο επηθχιαμε. Απηή ε δεκνζίεπζε ζπλνδεπφηαλ απφ έλα πιεξνθνξηαθφ
ζεκείσκα3 ζρεηηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο πεγέο αλαζεψξεζεο ησλ δεδνκέλσλ
κεηαμχ Απξηιίνπ 2010 θαη Οθησβξίνπ 2010. Ζ παξνχζα έθζεζε ζηνρεχεη ζηελ
παξνρή ελφο πιήξνπο ηζηνξηθνχ ππφβαζξνπ σο πξνο ηελ εξγαζία πνπ έρεη
πξαγκαηνπνηεζεί.
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http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/government_finance_statistics/documents/Report_EDP%20GR
%20-%20final.pdf
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ΜΔΡΟ Ι

Ιζηνξηθό

Ζ
Eurostat
πξαγκαηνπνίεζε
κηα
ζεηξά
κεζνδνινγηθψλ
επηζθέςεσλ ΓΤΔ ζηελ Διιάδα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2010: 29 έσο 31 Μαξηίνπ, 21
έσο 22 Ηνπλίνπ, 27 έσο 29 επηεκβξίνπ θαη κηα εθηεηακέλε επίζθεςε απφ ηηο 11
Οθησβξίνπ έσο ηηο 9 Ννεκβξίνπ. Οη επηζθέςεηο Μαξηίνπ θαη Ηνπλίνπ 2010
δηεμήρζεζαλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζκ.
479/2009.
Οη ηειεπηαίεο επηζθέςεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 11β ηνπ
θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζκ. 479/2009, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΔ)
αξηζκ. 679 / 2010 ηεο 26εο Ηνπιίνπ 2010. Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο ηνπ θαλνληζκνχ
479/2009 ελίζρπζαλ ζεκαληηθά ηηο εμνπζίεο ηεο Eurostat γηα ηελ επαιήζεπζε ησλ
ζηαηηζηηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο Γηαδηθαζίαο Τπεξβνιηθνχ
Διιείκκαηνο.
Όπσο ζπλεζίδεηαη ζηηο κεζνδνινγηθέο επηζθέςεηο ΓΤΔ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη εδψ
θαη θαηξφ, ε έθζεζε απηή δελ παξέρεη πξαθηηθά ησλ ζηαηηζηηθψλ ζπδεηήζεσλ ζε
θάζε επίζθεςε. Απφ ηηο κεζνδνινγηθέο επηζθέςεηο ΓΤΔ ηνλ Μάξηην θαη ηνλ Ηνχλην
2010 πξνέθπςαλ ζέκαηα θαη θαζηέξσζαλ ηα ζεκεία δξάζεο, ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα
επηιχζεθαλ κε επαλαιεπηηθφ ηξφπν θαηά ηε δηάξθεηα κεηαγελέζηεξσλ δηκεξψλ
επαθψλ θαη αξγφηεξα κεζνδνινγηθέο επηζθέςεσλ ΓΤΔ. Ζ έθζεζε απηή, ζπλεπψο,
δηαξζξψλεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζε ζεκαηηθή βάζε.
Μηα εμαίξεζε, σζηφζν, γίλεηαη γηα ηελ εθηεηακέλε κεζνδνινγηθή επίζθεςε ΓΤΔ ηνλ
Οθηψβξην-Ννέκβξην ηνπ 2011, ε νπνία εηζήγαγε - γηα πξψηε θνξά θαη ζε πιήξε
αλάπηπμε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Eurostat ζην πιαίζην ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζκ.
479/2009, φπσο ηξνπνπνηήζεθε - έλα εληαηηθφ πξφγξακκα “upstream” ζπδεηήζεσλ
κε ηνπο παξφρνπο δεδνκέλσλ, ζπλνδεπφκελν απφ εθπξνζψπνπο ηεο ΔΛΣΑΣ θαη ηνπ
ειιεληθνχ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. Ζ επίζθεςε απηή πεξηγξάθεηαη ζην κέξνο ΗΗΗ ηεο
παξνχζαο έθζεζεο.
Σα θχξηα ζέκαηα πνπ εμεηάδνληαη ζηηο επηζθέςεηο ηεο Eurostat αθνξνχλ ζηελ
νξηνζέηεζε ηνπ ηνκέα Γεληθήο Κπβέξλεζεο, ζηελ θαηαγξαθή νξηζκέλσλ θξαηηθψλ
ζπλαιιαγψλ (θπξίσο γηα ηα off-market swaps θαη ηα ηακεία θνηλσληθήο αζθάιηζεο),
θαζψο θαη ζηελ θαηαγξαθή ησλ απιήξσησλ ππνρξεψζεσλ (πνζά πιεξσηέα) ηεο
θπβέξλεζεο. Σα ζέκαηα απηά πεξηιακβάλνληαη ζηελ έθζεζε απηή. Ωζηφζν, είλαη
ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί φηη νη κεζνδνινγηθέο επηζθέςεηο απεπζχλνληαλ επίζεο ζε έλα
κεγάιν αξηζκφ άιισλ ζεκάησλ πνπ θαιχπηνπλ ηηο ζηαηηζηηθέο ηεο γεληθήο
θπβέξλεζεο θαη ηα πξσηνγελή δεδνκέλα πνπ δηαζέηεη ε ΔΛΣΑΣ απφ ην ειιεληθφ
δεκφζην ινγηζηηθφ ζχζηεκα, θαη πξνζπάζεζαλ λα ζέζνπλ ζε εθαξκνγή θαηάιιεινπο
κεραληζκνχο γηα ηε δεκηνπξγία ελφο δηαθαλνχο ζχζηεκα παξαγσγήο αμηφπηζησλ
ζηαηηζηηθψλ γηα ηελ Γεληθή Κπβέξλεζε. Ζ Eurostat αλαγλσξίδεη ηελ θαιή
ζπλεξγαζία ηεο ΔΛΣΑΣ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξεπλψλ ηεο, θαζψο θαη ηε βνήζεηα
πνπ παξέρεηαη απφ άιιεο Διιεληθέο δεκφζηεο αξρέο.
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Μέξνο II Κύξηα ζηαηηζηηθά δεηήκαηα πνπ ηέζεθαλ/ ζπδεηήζεθαλ
ζην πιαίζην ησλ Μεζνδνινγηθώλ επηζθέςεσλ ηεο ΓΤΔ 2010
(i) Κεληξηθή θπβέξλεζε θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ
Ζ θχξηα πεγή πιεξνθνξηψλ γηα ηα νηθνλνκηθά ηεο Διιεληθήο θεληξηθήο θπβέξλεζεο
είλαη ν θξαηηθφο πξνυπνινγηζκφο. Οη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ
πίλαθα 2Α ηεο ΓΤΔ παξέρνληαη απφ ην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο (ΓΛΚ)
ζηελ ΔΛΣΑΣ Απηέο νη πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο είλαη ζε ηακεηαθή βάζε,
πεξηιακβάλνπλ θαη ην ηακεηαθφ ηζνδχγην ηνπ Κξάηνπο (ηελ πξψηε γξακκή ηνπ
πίλαθα 2Α), ην νπνίν είλαη ην ππφινηπν (έζνδα-έμνδα) ηνπ θξαηηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ νξηζκέλσλ αλαγλσξηζκέλσλ πξνζαξκνγψλ,
θαη επηπξφζζεηα ζηνηρεία απαηηνχληαη γηα ζπγθεθξηκέλεο δεδνπιεπκέλεο
πξνζαξκνγέο (γηα παξάδεηγκα, ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηα θνξνινγηθά έζνδα, πιεξσηέεο
ππνρξεψζεηο θαη απαηηήζεηο ηνπ θξάηνπο)4.
Ζ Eurostat είρε εληνπίζεη κηα ζεηξά πξνβιεκάησλ, πνπ αθνξνχζαλ ηφζν ηε ζχλζεζε
ηνπ ηακηαθνχ ηζνδπγίνπ ηνπ θξάηνπο -working balance φζν θαη ηελ αθξίβεηα ησλ
πιεξνθνξηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα ηηο πξνζαξκνγέο ζε δεδνπιεπκέλε βάζε.
Σα θχξηα ζπλαθή δεηήκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ κεζνδνινγηθψλ
επηζθέςεσλ ηεο ΓΤΔ ηνπ 2010 είλαη ηα εμήο:
1.1 Τν έιιεηκκα ηνπ θξαηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ – Τακηαθό Ιζνδύγην ηνπ Κξάηνπο
(working balance)
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο κεζνδνινγηθή επίζθεςεο ηνπ Μάξηε 2010, ε Eurostat ζεψξεζε
φηη ε κφληκα πςειή ζηαηηζηηθή δηαθνξά πνπ παξαηεξήζεθε ζηνπο πίλαθεο ηεο ΓΤΔ
ζα κπνξνχζε λα αληηθαηνπηξίδεη αλαθξηβή ή ειιηπή θαηαγξαθή ησλ θξαηηθψλ
ζπλαιιαγψλ θαη σο εθ ηνχηνπ δήηεζε απφ ηελ ΔΛΣΑΣ ηελ αλαζεψξεζε (ζε
ζπλεξγαζία κε ην ΓΛΚ) ηεο ζχλζεζεο ηνπ ηακεηαθνχ ηζνδπγίνπ ηνπ θξαηηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη σο πξψηε γξακκή ζηνλ πίλαθα 2Α ηεο
ΓΤΔ. πκθσλήζεθε φηη ην ΓΛΚ ζα παξάζρεη ιεπηνκεξή αλάιπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ
ηνπ ηακηαθνχ ηζνδπγίνπ ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη
απφ ηελ ΔΛΣΑΣ γηα ηηο αλάγθεο ηεο ππνβνιήο ηεο ΓΤΔ.
χκθσλα κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη ζηε Eurostat απφ ην ΓΛΚ, ην ειιεληθφ
δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα '' πξνέξρεηαη από ηα ζηνηρεία ηνπ επίζεκνπ πξνϋπνινγηζκνύ
(γηα ην ηξέρνλ έηνο) ή ηνπ εηήζηνπ Απνινγηζκνύ (γηα ηα πξνεγνύκελα ρξόληα) πνπ
ππνβιήζεθε ζην Κνηλνβνύιην ''.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο κεζνδνινγηθήο επίζθεςεο ηνπ Ηνπλίνπ 2010 ην ΓΛΚ θαη ε
ΔΛΣΑΣ επηβεβαίσζαλ φηη ην Ηζνδχγην ηνπ Κξάηνπο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ
ΔΛΣΑΣ σο πξψηε γξακκή ζηνλ πίλαθα 2Α ηεο ΓΤΔ ήηαλ ην έιιεηκκα ηνπ
4 Γηα ηα θνξνινγηθά έζνδα, ε Διιάδα εθαξκφδεη ηε ρξνληθά πξνζαξκνζκέλε κέζνδν ηακεηαθήο θαηαγξαθήο κε
ρξνληθή πζηέξεζε δχν κελψλ. Σα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο ζπλαιιαγέο κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ΔΔ πξνέξρνληαη
απφ ηελ Δληαία Αξρή Πιεξσκψλ (ΔΑΠ) ζηελ ΔΛ.ΣΑΣ. Ζ Δληαία Αξρή Πιεξσκψλ παξέρεη ζηελ ΔΛ.ΣΑΣ
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο (αηηήζεηο) πνπ ππνβιήζεθαλ ζηελ ΔΔ θαη ηηο εηζπξάμεηο απφ ηνλ
πξνυπνινγηζκφ ηεο ΔΔ. Ζ δεδνπιεπκέλε πξνζαξκνγή ζηε ζπλέρεηα κεηξάηαη σο ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ
απαηηήζεσλ πνπ ππνβάιινληαη θαη ησλ εηζπξάμεσλ απφ ηελ ΔΔ.

5

θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, εμαηξψληαο ηηο εηζπξάμεηο απφ δάλεηα θαη ηηο δαπάλεο γηα
ηελ εμππεξέηεζε ησλ δαλείσλ πνπ έιαβε ην θξάηνο5.
Σν ΓΛΚ παξείρε ζηελ Eurostat κηα ζεηξά απφ πίλαθεο πνπ πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο
ζρεηηθά κε ηα έζνδα θαη ηηο δαπάλεο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηελ πεξίνδν
2005-2009 κε κηα ιίζηα ζπλαιιαγψλ πνπ εμαηξνχληαη απφ ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ
ειιείκκαηνο
ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ.6
Ζ ΔΛΣΑΣ επηβεβαίσζε φηη φιεο νη ζπλαιιαγέο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ νη νπνίεο ''
πινπνηνχληαη κέζσ ηνπ ινγαξηαζκνχ αξηζ. 200 (Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ)„ '
εκθαλίδνληαη ζηνλ πίλαθα 2Α ηεο ΓΤΔ θαη δεδνκέλνπ φηη ''νη δηαδηθαζίεο δαλεηζκνχ
θαη νη πιεξσκέο ρξενιπζίσλ δελ πεξηιακβάλνληαη ζην ηζνδχγην ηνπ θξάηνπο δελ
ππάξρεη γξακκή πξνζαξκνγήο γηα απηέο ηηο ξνέο ζηνλ πίλαθα 2Α.
1.2 Γηνξζψζεηο ηνπ Κξαηηθνχ Ηζνινγηζκνχ
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο κεζνδνινγηθήο επίζθεςε γηα ηε ΓΤΔ ηνπ Ηνπλίνπ 2010, ε
Eurostat πιεξνθνξήζεθε φηη ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο φπνπ, γηα δηάθνξνπο ιφγνπο,
θάπνηεο δαπάλεο (θαη έζνδα) ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο δελ έρεη δηεπζεηεζεί απφ ην
Διεγθηηθφ πλέδξην θαη έηζη νη αληίζηνηρεο ξνέο δελ θαηαγξάθνληαη ζηνλ εηήζην
Απνινγηζκφ ηνπ έηνπο θαηά ην νπνίν έρνπλ γίλεη.7 Οη ξνέο απηέο ζπλήζσο αθνξνχλ
ινγαξηαζκνχο ζηνπο νπνίνπο ε εμαξγχξσζε ησλ εζφδσλ πξννξίδεηαη γηα άιινπο
νξγαληζκνχο πνπ έρεη θαηαρσξεζεί θαη ζηε ζπλέρεηα, δηαβηβάδνληαη ζηνπο
δηθαηνχρνπο θνξείο.
Ζ Eurostat δήηεζε απφ ηηο ειιεληθέο ζηαηηζηηθέο αξρέο λα απνζαθελίζνπλ πιήξσο
ην ζέκα κε έλα ζεκείσκα. Απηφ ην ζεκείσκα ειήθζε απφ ηε Eurostat πξηλ απφ ηε
κεζνδνινγηθή επίζθεςε ηνπ επηεκβξίνπ. ην ζεκείσκα απηφ, πεξηγξάθεθε ε
ινγηζηηθή πξαθηηθή φζνλ αθνξά ηα ιεγφκελα '' αλέιεγθηα πνζά”, αιιά ην ΓΛΚ δελ
ήηαλ ζε ζέζε εθείλε ηε ζηηγκή, λα δψζεη αθξηβή ζηνηρεία γηα ηα πνζά πνπ
εκπιέθνληαη.
χκθσλα κε ηηο εμεγήζεηο ηνπ GAO “ππάξρνπλ πεξηπηώζεηο εηζπξάμεσλ ή
πιεξσκώλ, νη νπνίεο δελ θαηαγξάθνληαη ζηελ Εηήζηα Έθζεζε Απνινγηζκνύ ηνπ έηνπο
πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε. Ωζηόζν, απηέο νη ζπλαιιαγέο θαηαγξάθνληαη ζην Κξαηηθό
Ιζνινγηζκό θαηά ην έηνο ζην νπνίν έρνπλ ιάβεη ρώξα θαη κπνξνύλ λα εκθαλίδνληαη σο
έζνδα ή έμνδα ζηελ Εηήζηα Έθζεζε Απνινγηζκνύ ηνπ επόκελνπ έηνπο »

5 Τπάξρνπλ επίζεο θαη άιιεο ξνέο, φπσο είλαη ηα έζνδα θαη νη δαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ΝΑΣΟ, ηα έζνδα
ηνπ ινγαξηαζκνχ ηδησηηθνπνηήζεσλ, ε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ΟΓΑ κε θξαηηθά νκφινγα θαη ηηο κεηαβηβάζεηο ζηα
ηακεία θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ηα νπνία εμαηξνχληαη απφ ην έιιεηκκα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ην νπνίν
ρξεζηκνπνηείηαη σο ηζνδχγην ηνπ θξάηνπο.
6 Οη ξνέο πνπ εμαηξνχληαη εκθαλίδνληαη ζηνπο πίλαθεο ηεο ΓΤΔ είηε ζηηο «ινηπέο πξνζαξκνγέο» ζηνλ πίλαθα 2Α,
αλ αθνξνχλ κε ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο ή ζηνλ Πίλαθα 3Β εάλ αθνξνχλ ρξεκαηννηθνλνκηθέο
ζπλαιιαγέο.
7 Σν δήηεκα αλαγλσξίζηεθε απφ ηελ Eurostat θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεζνδνινγηθήο επίζθεςεο ηνπ Ηνπλίνπ. Καηά
ηε ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηε ζχλζεζε ηνπ ηζνδπγίνπ ηνπ θξάηνπο, έλα ζεκαληηθφ πνζφ κε νλνκαζία “αληίηηκα ”
(αλέιεγθηα πνζά) ήηαλ ζηελ ιίζηα κε ηα ζηνηρεία πνπ εμαηξνχληαη απφ ην έιιεηκκα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ (ζηελ
πιεπξά ησλ δαπαλψλ), ην νπνίν αλαθέξζεθε σο ηζνδχγην ηνπ θξ άηνπο απφ ηελ ΔΛ.ΣΑΣ ζηνλ πίλαθα 2Α ηεο
ΓΤΔ. Ζ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή επηβεβαίσζε ζηε ζπλέρεηα φηη ζε αληίζεζε κε ηα άιια ζηνηρεία πνπ
εμαηξνχληαη, θακία πξνζαξκνγή δελ έγηλε πνηέ γηα ηα “αληίηηκα ” ζηνπο πίλαθεο ηεο ΓΤΔ.
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ην ζεκείσκα απηφ ην ΓΛΚ αλαθέξεη επίζεο φηη, ιφγσ ησλ δηαθνξεηηθψλ ρξνληθψλ
πεξηφδσλ πνπ θαιχπηνληαη απφ ηνλ Κξαηηθφ Ηζνινγηζκφ (θιείζηκν ζην ηέινο θάζε
έηνπο) θαη ηνπ Κξαηηθνχ Απνινγηζκνχ (ζηνλ νπνίν ε θαηαγξαθή ησλ ζπλαιιαγψλ
επεθηείλεηαη ζηνπο πξψηνπο κήλεο ηνπ επφκελνπ έηνπο), νξηζκέλεο ζπλαιιαγέο ηνπ
Γεκνζίνπ δελ κπνξνχλ λα εγγξαθνχλ απ 'επζείαο ζην έηνο πνπ ζπκβαίλνπλ.
ηε κεζνδνινγηθή επίζθεςε ηνπ επηεκβξίνπ, ην ΓΛΚ ελεκέξσζε ηελ Eurostat φηη
δηεξεπλάηαη θαηά πφζν ηα αλέιεγθηα πνζά πνπ εληνπίζηεθαλ απνηεινχζαλ ζηνηρεία
ηνπ ρξένπο ή ηνπ ειιείκκαηνο θαη φηη ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο έξεπλαο ζα
αλαθέξνληαλ ζηε Eurostat κε ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ΓΤΔ ηνπ Οθησβξίνπ 2010.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο ην GAO παξνπζίαζε έλαλ πίλαθα κε
πξνθαηαξθηηθά ζηνηρεία ησλ αλέιεγθησλ πνζψλ γηα ηελ πεξίνδν 2006-2009 θαη
αλέθεξε φηη ζα επαλαιάβεη ηελ ίδηα άζθεζε γηα ην έηνο 2010. Αλέθεξε επίζεο φηη κε
ην λέν ινγηζηηθφ ζχζηεκα γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ πνπ αλακέλεηαη λα εθαξκνζηεί
απφ ην 2011 απηφ ην ινγηζηηθφ πξφβιεκα ζα ιπζεί θαζψο φιεο νη απαηηνχκελεο
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηακηαθέο ξνέο ζα είλαη δηαζέζηκεο, επηηξέπνληαο ηελ
θαηαγξαθή φισλ ησλ ζπλαιιαγψλ θαηά ην ρξφλν πνπ ιακβάλνπλ ρψξα.
Σα πνζά θαη νη επηπηψζεηο ηνπο ζην δεκφζην έιιεηκκα θαη ζην δεκφζην ρξένο
αλαθέξζεθαλ ζηελ Eurostat απφ ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή ζην επεμεγεκαηηθφ
ζεκείσκα ηνπ πνπ δφζεθε ζην πιαίζην ηεο ΓΤΔ ηνπ Οθηψβξε ηνπ 2010.8
Ζ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή δηεπθξίληζε φηη “νη νηθνλνκηθέο ρξήζεηο ησλ
ηζνινγηζκψλ έρνπλ ξπζκηζηεί εθ λένπ, πξνθεηκέλνπ λα πεξηιακβάλνπλ νη
ινγαξηαζκνί
ζηηο
31/12
φιεο
ηηο
ζπλαιιαγέο
ηνπ
έηνπο αλαθνξάο, ζχκθσλα κε ην απνηέιεζκα ηεο εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ».
1.3 Eθηφο πξνυπνινγηζκνχ ινγαξηαζκνί (ή ηζνδχγηα)
Οη εθηφο πξνυπνινγηζκνχ ινγαξηαζκνί είλαη εηδηθνί ινγαξηαζκνί ηνπ Γεκνζίνπ πνπ
ηεξνχληαη ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδαο ή ζε εκπνξηθέο ηξάπεδεο. Οη ινγαξηαζκνί
απηνί βξίζθνληαη ππφ ηελ αηγίδα ησλ Τπνπξγείσλ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε εηδηθψλ
αλαγθψλ
(πνπ αθνξνχλ θπξίσο ζηηο πιεξσκέο απνδεκηψζεσλ ζηνπο εξγαδνκέλνπο θαη άιινπο
εηδηθνχο ζθνπνχο).
Σν ηειηθφ εηήζην ηζνδχγην ησλ εθηφο πξνυπνινγηζκνχ ινγαξηαζκψλ, νη νπνίνη δελ
πεξηιακβάλνληαη ζηνπο Δληαίνπο Λνγαξηαζκνχο Θεζαπξνθπιαθίνπ (ΣΑ-Λνγ.
No28), αλαθέξνληαη ζηνλ πίλαθα 2Α ηεο ΓΤΔ ζηηο «ινηπέο πξνζαξκνγέο», ελψ ηα
ππφινηπα απηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ΣΑ αλαθέξνληαη ζηνλ πίλαθα ηεο ΓΤΔ
ζηε γξακκή «ινηπνί πιεξσηένη ινγαξηαζκνί », καδί κε ηα ππφινηπα φισλ ησλ
ινγαξηαζκψλ ηνπ ΣΑ.
ε κηα πξνζπάζεηα λα βειηησζεί ε δηαθάλεηα ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ,
ε ειιεληθή δηνίθεζε
απνθάζηζε λα θαηαξγήζεη έλα ζεκαληηθφ κέξνο ησλ ελ ιφγσ ινγαξηαζκψλ κε λφκν
ην 2008. Με έλα ζεκείσκα πνπ έιαβε ε Eurostat ην Φεβξνπάξην ηνπ 2010, ην ΓΛΚ
8 Σα πνζά πνπ επεξεάδνπλ ην δεκφζην έιιεηκκα (θεληξηθή θπβέξλεζε θαζαξή ρνξήγεζε / θαζαξή ιήςε δαλείσλ
ζηνλ πίλαθα 2Α ηεο ΓΤΔ) ζε εθαηνκκχξηα επξψ ήηαλ ηα εμήο: 2006: -265, 2007: -383, 2008: -550, θαη ην 2009: 370. Ζ επίδξαζε ζηελ κεηαβνιή ηνπ ρξένπο ζε εθαηνκκχξηα επξψ (πίλαθα 3Β ηεο ΓΤΔ) ήηαλ: 2006: 56,9, 2007:
259,7, 2008: 13,9, θαη ην 2009: -124,9.
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αλέιπζε ηνλ θαηάιιειν ζηαηηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ ηζνδπγίσλ ησλ ινγαξηαζκψλ πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζην ΣΑ, φπσο δεηήζεθε απφ ηελ Eurostat ζε πξνεγνχκελε
κεζνδνινγηθή επίζθεςε.9
Σν ΓΛΚ παξείρε επίζεο ζηελ Eurostat κηα ζεηξά απφ πίλαθεο πνπ πεξηιακβάλνπλ
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε φια ηα εθηφο πξνυπνινγηζκνχ ηζνδχγηα (ηφζν απηψλ πνπ
θαηαξγήζεθαλ φζν θαη ησλ ινγαξηαζκψλ πνπ δηαηεξνχληαη).
ηε κεζνδνινγηθή επίζθεςε ηνπ Μαξηίνπ, ε Eurostat δήηεζε απφ ην ΓΛΚ λα
αλαιχζεη ηνπο εθηφο πξνυπνινγηζκνχ ινγαξηαζκνχο (ηφζν απηνχο πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζην ΣΑ φζν θαη ηνπο ινγαξηαζκνχο πνπ ηεξνχληαη ζε εκπνξηθέο
ηξάπεδεο πνπ ζπλεξγάδνληαη κε ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο). ηε κεζνδνινγηθή
επίζθεςε ηνπ Ηνπλίνπ, ε Eurostat ελεκεξψζεθε φηη ε αλάιπζε ησλ εθηφο
πξνυπνινγηζκνχ ινγαξηαζκψλ δελ είρε αθφκε νινθιεξσζεί. ηε ζπλέρεηα
ζπκθσλήζεθε φηη ην ΓΛΚ ζα νξηζηηθνπνηήζεη ην ηαρχηεξν δπλαηφ ηελ αλάιπζε ηνπ,
πξνζδηνξίδνληαο ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαη κε ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο
θαη ζα ειέγμεη ηελ θαηαγξαθή ησλ θαηαξγεζέλησλ ινγαξηαζκψλ, θαη ζα αλαθέξεη ηα
απνηειέζκαηα ζηελ Eurostat.
ε έλα ζεκείσκα πνπ απεζηάιε ζηελ Eurostat πξηλ ηελ κεζνδνινγηθή επίζθεςε ηνπ
επηεκβξίνπ ην ΓΛΚ αλέθεξε φηη ηα ππφινηπα ησλ θαηαξγεζέλησλ ινγαξηαζκψλ
κεηαθέξζεθαλ ζηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ. Όζνλ αθνξά ην ζηαηηζηηθφ ρεηξηζκφ
ησλ ελ ιφγσ θαηαξγεζέλησλ ινγαξηαζκψλ ην ΓΛΚ ζεκείσζε φηη «Λακβάλνληαο
ππφςε φηη ηα ηζνδχγηα απηά είραλ ζπζζσξεπηεί θαηά ηα πξνεγνχκελα έηε θαη έρνπλ
θαηαγξαθεί ζηα απνηειέζκαηα απηψλ ησλ εηψλ, ζηνλ Πίλαθα 2Α ε αλαγθαία
πξνζαξκνγή έιαβε ρψξα ζηε γξακκή « ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζην ηακεηαθφ ηζνδχγην/ ινηπέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο»
γηα ην πνζφ ησλ 331 εθ. επξψ ην 2008 θαη ην πνζφ ησλ 11 εθ. επξψ ην 2009.»
ην ίδην ζεκείσκα ην ΓΛΚ επηζήκαλε φηη ηα πνζά ησλ θαηαξγεζέλησλ εθηφο
πξνυπνινγηζκνχ ηζνδπγίσλ ζα εμεηαζηνχλ θαη πάιη γηα πηζαλψο απξνζδηφξηζηα
πνζά.
ηε κεζνδνινγηθή επίζθεςε ηνπ Οθησβξίνπ ην ΓΛΚ ελεκέξσζε ηελ Eurostat φηη ε
έξεπλα ζρεηηθά κε ηα θαηαξγεζέληα εθηφο πξνυπνινγηζκνχ ππφινηπα νινθιεξψζεθε
θαη δελ αλαγλσξίζηεθαλ πεξαηηέξσ κε θαηαγεγξακκέλα πνζά.

1.3.1 Λνγαξηαζκόο Ιδησηηθνπνίεζεο
Μεηά απφ ηνλ εληνπηζκφ νξηζκέλσλ αλαθνινπζηψλ ζηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο
ξνέο/θηλήζεηο ηνπ ινγαξηαζκνχ ηδησηηθνπνηήζεσλ πνπ παξέρνληαη απφ ηελ ΔΛΣΑΣ,
ε EUROSTAT δήηεζε απφ ηηο Διιεληθέο ηαηηζηηθέο Αξρέο ηελ δηεπθξίληζε ηνπ
ζέκαηνο πξηλ απφ ηελ κεζνδνινγηθή επίζθεςε ηνπ Μαξηίνπ. Σν δήηεκα αθνξνχζε ηα
ζηνηρεία εζφδσλ απφ ηδησηηθνπνηήζεηο (γηα ην 2006) θαη ηελ κεηαθνξά ησλ εζφδσλ
9 Σν ΣΑ απνηειείηαη απφ πνιπάξηζκνπο ινγαξηαζκνχο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ινγαξηαζκνχ 200 ν νπνίνο
είλαη ν ινγαξηαζκφο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. Έλαο κεγάινο αξηζκφο ησλ εθηφο πξνυπνινγηζκνχ
ινγαξηαζκψλ πεξηιακβάλνληαη ζην ΣΑ.
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ηνπ ινγαξηαζκνχ ζην ηακεηαθφ ππφινηπν (γηα ην 2005 θαη 2008). Οη Διιεληθέο
ηαηηζηηθέο Αξρέο θαινχληαη επίζεο λα δηεπθξηλίζνπλ αλ είραλ ζπκπεξηιεθζεί πνζά
απφ ηνλ ινγαξηαζκφ απηφ ή φρη ζην ηακεηαθφ ππφινηπν θαζψο θαη λα ειέγμνπλ εάλ νη
ξνέο απηέο θαηαγξάθεθαλ ζσζηά ζηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο κεζνδνινγηθήο επίζθεςεο ηνπ Μαξηίνπ, ην Γεληθφ Λνγηζηήξην
παξείρε έλα ζεκείσκα γηα ηηο κεηαθνξέο ησλ εζφδσλ απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο
ηδησηηθνπνίεζεο ζηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ γηα ηελ πεξίνδν 2005-2007, θαζψο
θαη έλα πίλαθα κε ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο κεηαθνξέο πνζψλ απφ ην ινγαξηαζκφ
ηδησηηθνπνίεζεο ζηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ γηα ηηο αλάγθεο ρξεκαηνδφηεζεο δχν
ηακείσλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο10. Ζ Eurostat ελεκεξψζεθε φηη φια ηα κεηαθεξφκελα
πνζά ησλ ινγαξηαζκψλ ηδησηηθνπνηήζεσλ θαηαγξάθεθαλ σο έζνδα ηνπ
Πξνυπνινγηζκνχ θαη ηζνζθειίζζεθαλ κε ην ίδην πνζφ δαπαλψλ πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ ηακείσλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο γηα
ηελ πεξίνδν 2005-2007. Γηα ην έηνο 2008, ην κεηαθεξφκελν πνζφ ζηνλ
πξνυπνινγηζκφ ήηαλ πςειφηεξν απφ ηελ δαπάλε ησλ ηακείσλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο
γηα ην ίδην έηνο, σζηφζν, φπσο επηβεβαίσζε ην Γεληθφ Λνγηζηήξην ην ίδην πνζφ
δαπάλεο θαηαγξάθεθε θαη ζηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ ρσξίο λα επεξεαζηεί κε
απηφ ηνλ ηξφπν ην δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα.
1.4 Καηαγξαθή Φνξνινγηθώλ Εζόδσλ – Αλεμόθιεηεο Επηζηξνθέο Φόξσλ
ηηο θνηλνπνηήζεηο ηεο ΓΤΔ Απξηιίνπ, νη Διιεληθέο ηαηηζηηθέο Αξρέο αλέθεξαλ
απαηηήζεηο θνξνινγηθψλ εζφδσλ ηνπ πεξαζκέλνπ έηνπο (n) ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο
ζηεξηδφκελεο απνθιεηζηηθά ζηηο ζηαζεξά αηζηφδνμεο πξνβιέςεηο ηεο Έθζεζεο
Πξνυπνινγηζκνχ. Οη αλαθεξζείζεο απαηηήζεηο θνξνινγηθψλ εζφδσλ ζπλήζσο
αλαζεσξνχληαη πξνο ηα θάησ ζηηο θνηλνπνηήζεηο ηνπ Οθησβξίνπ φηαλ νη
πιεξνθνξίεο γηα ηηο θνξνινγηθέο εηζπξάμεηο ησλ πξψησλ 2 κελψλ ηνπ έηνπο n+1
παξέρνληαη απφ ην Γεληθφ Λνγηζηήξην ζηελ ΔΛΣΑΣ11.
Καηά ηελ κεζνδνινγηθή επίζθεςε ηνπ Μαξηίνπ, ε Eurostat ελεκεξψζεθε φηη απφ ηηο
αξρέο ηνπ 2010 νη Διιεληθέο ηαηηζηηθέο Αξρέο είραλ εγθαίξσο πξφζβαζε ζε
αμηφπηζηα δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηα θνξνινγηθά έζνδα, δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα
αλαθνξάο νξζψλ ζηνηρείσλ, φζνλ αθνξά ζηηο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο ζηηο
θνηλνπνηήζεηο ηνπ Απξηιίνπ. Ζ Eurostat ραηξέηεζε ηελ ελ ιφγσ εμέιημε.
Ωζηφζν, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπδεηήζεσλ γηα ηα θνξνινγηθά έζνδα πξνέθπςε έλα
άιιν δήηεκα ζρεηηθά κε ηηο επηζηξνθέο θφξσλ ηνπ παξειζφληνο απφ ην θξάηνο, νη
νπνίεο ζχκθσλα κε ηηο Διιεληθέο ηαηηζηηθέο Αξρέο πηζαλφλ λα κελ είραλ
θαηαγξαθεί πνηέ σο δαπάλε δεκνζίνπ. Ζ ΔΛΣΑΣ επηζήκαλε φηη ην δήηεκα αθνξά
θπξίσο ηα δεδνκέλα κέρξη θαη ην 2001. Ζ ΔΛΣΑΣ θιήζεθε λα δηεξεπλήζεη ην ζέκα
θαη λα ππνβάιιεη κέζσ έθζεζεο ζηελ Euro stat ηα ζσζηά ζηνηρεία.
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Πξφθεηηαη γηα ηα ηακεία αζθάιηζεο ηεο Δηαηξείαο Σειεπηθνηλσληψλ (ΣΑΠ/ΟΣΔ) θαη ηεο Δπηρείξεζεο
Ζιεθηξηζκνχ (ΟΑΠ/ΓΔΖ).
11
Ζ Διιάδα ρξεζηκνπνηεί ηελ κέζνδν ηεο ηακεηαθήο ρξνληθήο πξνζαξκνγήο ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ ζε
δεδνπιεπκέλε βάζε ζηηο θνηλνπνηήζεηο ησλ ΓΤΔ ζην πιαίζην ησλ «άιισλ εηζπξαθηέσλ ινγαξηαζκψλ». Ο ρξφλνο
πζηέξεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη 1ή 2 κήλεο. Έηζη, γηα ην έηνο (n) ε δεδνπιεπκέλε πξνζαξκνγή γηα ηα
θνξνινγηθά έζνδα ηζνχηαη κε ηα ηακεηαθά θνξνινγηθά έζνδα ηνπ έηνπο (n) κείνλ ηηο εηζπξάμεηο Ηαλνπαξίνπ –
Φεβξνπαξίνπ ηνπ έηνπο (n) ζπλ ηηο εηζπξάμεηο θφξσλ ηνπ Ηαλνπαξίνπ - Φεβξνπαξίνπ ηνπ έηνπο (n+1)
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Δπηπιένλ, ε Eurostat δήηεζε απφ ηηο Διιεληθέο ηαηηζηηθέο Αξρέο λα δηεπξχλνπλ ηελ
πεξίνδν έξεπλαο ζηα ρξφληα 2006-2009 γηα ην δήηεκα ηεο επηζηξνθήο θφξσλ, θαη λα
ππνβάιινπλ ηελ έθζεζε απνηειεζκάησλ ηεο ελ ιφγσ έξεπλαο ζηελ Eurostat. Καηά
ηελ κεζνδνινγηθή επίζθεςε ηνπ Οθησβξίνπ, ην Γεληθφ Λνγηζηήξην ελεκέξσζε ηελ
Eurostat φηη είρε αλαγλσξίζεη δηνηθεηηθέο δεζκεχζεηο γηα επηζηξνθή θφξσλ (απφ
θφξνπο εηζνδήκαηνο, πεξηνπζίαο θαη ΦΠΑ) ζε επηρεηξήζεηο θαη λνηθνθπξηά απφ ην
2007 θαη έπεηηα. χκθσλα κε ην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ θξάηνπο, δελ είρε γίλεη σο
ηφηε δηαθαλνληζκφο, αιιά ζα γηλφηαλ ζην κέιινλ. Ζ Eurostat ζπκβνχιεςε ηηο
Διιεληθέο Αξρέο λα θαηαγξάςνπλ ηηο επηζηξνθέο θφξσλ (σο αξλεηηθά θνξνινγηθά
έζνδα) ζηηο ρξνληέο πνπ δεκηνπξγήζεθε ε δέζκεπζε.
ην επεμεγεηηθφ ζεκείσκα πνπ ζπλφδεπε ηελ θνηλνπνίεζε Οθησβξίνπ 2010, ε
ΔΛΣΑΣ εμήγεζε φηη ηα δεδνκέλα ησλ αλεμφθιεησλ επηζηξνθψλ θφξνπ ειήθζεζαλ
απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ πεξίνδν 2006-200912. Σν ζεκείσκα παξείρε
επίζεο θαη ηελ πεξηγξαθή ηεο κεζφδνπ ηνπ ππνινγηζκνχ ησλ δηαηηζέκελσλ ζηνηρείσλ.

1.5 Εγγπήζεηο
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο κεζνδνινγηθήο επίζθεςεο ηνπ Μαξηίνπ 2010, θαηέζηε ζαθέο
φηη νη Διιεληθέο αξρέο είραλ κέρξη ηφηε ππνβάιιεη ζηνηρεία γηα πνιχ κηθξά πνζά
ρξένπο κε ηελ εγγχεζε ηνπ θξάηνπο κε επαλαιακβαλφκελεο θαηαβνιέο πνζψλ ρσξίο
φκσο λα έρεη γίλεη αλάιεςε ηνπ ρξένπο απφ ην θξάηνο. ην παξειζφλ είραλ
ππνβιεζεί ζηνηρεία γηα πνζά πεξίπνπ 100 εθ. επξψ, ελψ ην ζσζηφ πνζφ ήηαλ πεξίπνπ
11 δηο επξψ. πγθεθξηκέλα, 4 εηαηξίεο θάλεθε πσο είραλ αληηκεησπίζεη θαηαπηψζεηο
ηνπ εγγπεκέλνπ απφ ην θξάηνο ρξένπο ηνπο θάζε ρξφλν. Πξφθεηηαη γηα ηα Διιεληθά
Ακπληηθά πζηήκαηα, ηνλ ΟΑΑ, ηνλ ΟΔ θαη ηηο Οιπκπηαθέο Αεξνγξακκέο4 5 .
ηε κεζνδνινγηθή επίζθεςε Ηνπλίνπ, ε Eurostat δήηεζε απφ ηηο Διιεληθέο αξρέο λα
παξάζρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηνλ ρξφλν αλάιεςεο ηνπ ρξένπο ησλ
Οιπκπηαθψλ Αεξνγξακκψλ απφ ην θξάηνο, θαζψο θαη κε ηνλ ζηαηηζηηθφ ρεηξηζκφ
ηνπο ζηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ θξάηνπο. ε ζεκείσκα πνπ εζηάιε ζηε Eurostat ζηηο
αξρέο επηεκβξίνπ 2010, ε ΔΛΣΑΣ επηβεβαίσζε φηη ηα πνζά αλάιεςεο ηνπ ρξένπο
ησλ Οιπκπηαθψλ Αεξνγξακκψλ πνπ είραλ ππνβιεζεί ζηε Eurostat ζηηο 4 Απγνχζηνπ,
είραλ θαηαρσξεζεί ζηνλ Πίλαθα 2Α ηεο ΓΤΔ «θάησ από ηε γξακκή ινηπέο
πξνζαξκνγέο – Λεπηνκέξεηα 3 – αλάιεςε ρξένπο». χκθσλα κε ηελ ΔΛΣΑΣ απηά ηα
πνζά «έρνπλ θαηαγξαθεί ζην έηνο θαηά ην νπνίν εθηακηεύζεθαλ/θαηαβιήζεθαλ».
Οκνίσο, πνζά πνπ κεηαθέξζεθαλ απφ ηνλ ινγαξηαζκφ ηδησηηθνπνηήζεσλ γηα ηελ
πιεξσκή κηζζψζεσλ ηεζζάξσλ αεξνζθαθψλ, ηα νπνία πιήξσζε ην Διιεληθφ θξάηνο
γηα ινγαξηαζκφ ησλ Οιπκπηαθψλ Αεξνγξακκψλ «θαηαγξάθεθαλ θάησ από ηε γξακκή
κε-ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο πνπ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην ηζνδύγην –
Λεπηνκέξεηα 2 (ινγαξηαζκόο ηδησηηθνπνηήζεσλ) θαηά ην έηνο ζην νπνίν
θαηαβιήζεθαλ».
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Σα αλαθεξφκελα πνζά πνπ επεξεάδνπλ ηελ Καζαξή Ηθαλφηεηα Υξεκαηνδφηεζεο/Καζαξέο Γαλεηαθέο Αλάγθεο
ηεο Κεληξηθήο Κπβέξλεο είλαη ηα αθφινπζα: 2006: -519, 2007: -129, 2008: -31, 2009: -160 (ζε εθ. επξψ)
13 Οη Οιπκπηαθέο Αεξνγξακκέο ηδησηηθνπνηήζεθαλ ην 2008. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη φιεο απηέο νη εηαηξίεο, φρη
φκσο νη Οιπκπηαθέο Αεξνγξακκέο, καδί κε αξθεηέο άιιεο, ήηαλ ηαμηλνκεκέλεο ζηνλ ηνκέα ηεο γεληθήο
θπβέξλεζεο θαη ην ρξένο ηνπο πεξηιακβάλεηαη ζην ρξένο γεληθήο θπβέξλεζεο, βι. θεθ. 2 παξαθάησ
5
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2. Αλαηαμηλόκεζε δεκνζίσλ νξγαληζκώλ
Σα θξηηήξηα ηαμηλφκεζεο ησλ ζεζκηθψλ κνλάδσλ ζηνπο εζληθνχο ινγαξηαζκνχο
παξαηίζεληαη ζην ESA95 (παξάγξαθνο 3.27 θαη Πίλαθαο 3.1, βι. Πιαίζην 2). Σα
Κξάηε Μέιε αλακέλεηαη λα εθαξκφζνπλ απηά ηα θξηηήξηα, ψζηε λα απνθαζίζνπλ ηε
ζηαηηζηηθή ηαμηλφκεζε ησλ θνξέσλ πνπ αλήθνπλ ζην θξάηνο θαη (ελ γέλεη) ησλ
δεκφζησλ θνξέσλ, ειέγρνληαο ηαθηηθά ην θαζεζηψο ησλ θνξέσλ απηψλ.
Σν ζέκα ηεο ηαμηλφκεζεο ελφο πιήζνπο θξαηηθψλ θνξέσλ ζπδεηήζεθε κε ηελ
ΔΛΣΑΣ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεζνδνινγηθήο επίζθεςεο ηνπ Μαξηίνπ 2010. Ζ
Eurostat δηαπίζησζε φηη νη θαλφλεο ηνπ ESA95 γηα ηελ ηαμηλφκεζε ησλ δεκνζίσλ
θνξέσλ δελ εθαξκφδνληαλ θαη ζπλεπψο ζπκθσλήζεθε ε ΔΛΣΑΣ λα
εληαηηθνπνηήζεη ηε δηεξεχλεζε, ηδίσο γηα ηηο κνλάδεο πνπ έρνπλ κεγάιν ρξένο ή γηα
ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νξηαθά πιεξνχλ ηνλ θαλφλα 50%.
ε απηφ ην ζηάδην, ε ζπδήηεζε επηθεληξψζεθε θπξίσο ζηνλ ΔΛΓΑ θαη ζηνλ
ΟΠΔΚΔΠΔ (Διιεληθφο νξγαληζκφο πιεξσκψλ ησλ θνηλνηηθψλ εληζρχζεσλ). Σν
Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο παξείρε ζηε Eurostat έλα ζεκείσκα κε πιεξνθνξίεο
ζρεηηθά κε ην ρξένο απηψλ ησλ νξγαληζκψλ.

Πιαίζην 2. Κξηηήξηα γηα ηελ ηαμηλόκεζεο ησλ ζεζκηθώλ κνλάδσλ
Σα θξηηήξηα γηα ηελ ηαμηλφκεζε ησλ ζεζκηθψλ κνλάδσλ παξαηίζεληαη ζην ESA95
(παξ. 3.27 θαη Πίλαθαο 3.1) θαη ζην εγρεηξίδην Manual on Government Deficit and Debt
(MGDD) (I1). πγθεθξηκέλα, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην MGDD (Part I, I.1.1-I.1.6), ζα
πξέπεη θαλείο λα πξνβεί ζηα αθφινπζα βήκαηα, ψζηε λα απνθαλζεί εάλ έλαλ θνξέαο
πξέπεη λα πεξηιεθζεί ζηνλ θιάδν ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο:
1. Απνηειεί ν θνξέαο ζεζκηθή κνλάδα;
2. Ζ ζεζκηθή κνλάδα είλαη ηδησηηθή (πρ. δελ ειέγρεηαη απφ ηε γεληθή θπβέξλεζε) ή
δεκφζηα (πρ. ειέγρεηαη απφ ηε γεληθή θπβέξλεζε);
3. Ζ δεκφζηα ζεζκηθή κνλάδα είλαη παξαγσγφο εκπνξεχζηκνπ ή κε-εκπνξεχζηκνπ
πξντφληνο (market or non-market);
ην ζχζηεκα εζληθψλ ινγαξηαζκψλ, κηα ζεζκηθή κνλάδα νξίδεηαη σο κία κνλάδα κε
απηνλνκία απνθάζεσλ πνπ ηεξεί πιήξε ζεηξά ινγαξηαζκψλ (βήκα 1). Ζ έλλνηα ηνπ
ειέγρνπ πνπ απνηειεί νπζηψδεο θξηηήξην γηα ηελ ηαμηλφκεζε ησλ ζεζκηθψλ κνλάδσλ,
νξίδεηαη σο ηελ ηθαλφηεηα θαζνξηζκνχ ηεο γεληθήο πνιηηηθήο ή πξνγξάκκαηνο κηαο
ζεζκηθήο κνλάδαο, δηνξίδνληαο ηνπο θαηάιιεινπο δηνηθεηέο ή δηεπζπληέο, εάλ είλαη
απαξαίηεην. πλεπψο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηνπ ESA95 έλαο δεκφζηνο παξαγσγφο
(κνλάδα) είλαη έλαο παξαγσγφο πνπ ειέγρεηαη απφ ηε γεληθή θπβέξλεζε (βήκα 2).
Γηα λα απνθαζηζηεί ε ηαμηλφκεζε κηαο δεκφζηαο ζεζκηθήο κνλάδαο (εάλ ζα
ηαμηλνκεζεί εθηφο ή εληφο γεληθήο θπβέξλεζεο), είλαη απαξαίηεην λα ειεγρζεί εάλ ν
θνξέαο είλαη παξαγσγφο εκπνξεχζηκνπ ή κε εκπνξεχζηκνπ πξντφληνο (βήκα 3). Μηα
δεκφζηα ζεζκηθή κνλάδα ζεσξείηαη παξαγσγφο εκπνξεχζηκνπ πξντφληνο θαη
ηαμηλνκείηαη εθηφο γεληθήο θπβέξλεζεο φηαλ πνζνζηφ πεξηζζφηεξν ηνπ 50% ηνπ
θφζηνπο παξαγσγήο ηνπ θαιχπηεηαη απφ ηα έζνδα ησλ πσιήζεσλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ
επηδνηήζεσλ παξαγσγήο).
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Δπηπιένλ, θάλνληαο ρξήζε ησλ λέσλ αξκνδηνηήησλ ηεο, ε Eurostat δήηεζε απφ ηηο
Διιεληθέο αξρέο λα παξέρεη ηνπο ινγαξηαζκνχο ελφο πιήζνπο εηαηξηψλ (ΟΔ,
Οιπκπηαθέο Αεξνγξακκέο, ΟΑΑ, ΔΑΒ, Αηηηθφ Μεηξφ). Απφ ηηο ζπδεηήζεηο κε ηελ
ΔΛΣΑΣ θαηέζηε ζαθέο φηη δελ έρεη γίλεη ζπζηεκαηηθή δηεξεχλεζε ησλ
ινγαξηαζκψλ ησλ δεκφζησλ κνλάδσλ γηα ζεκαληηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα, παξά ηηο
εκθαλείο ζεκαληηθέο ιεηηνπξγηθέο δεκίεο θαη (ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο)
επαλαιακβαλφκελεο θαηαπηψζεηο θξαηηθψλ εγγπήζεσλ. πλεπψο, ε Eurostat
πξνέηξεςε ηηο Διιεληθέο ζηαηηζηηθέο αξρέο λα μεθηλήζνπλ ηε δηεξεχλεζε, κε ζθνπφ
λα ειεγρζεί εάλ είλαη νξζή ε ζηαηηζηηθή ηαμηλφκεζε εθηφο γεληθήο θπβέξλεζεο ησλ
αλσηέξσ- θαη άιισλ κεγαιχηεξσλ- κνλάδσλ.
Ζ ΔΛΣΑΣ εμέηαζε ηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ κεγαιχηεξσλ δεκηνγφλσλ δεκφζησλ
θνξέσλ, ζπιιέγνληαο φιε ηελ απαξαίηεηε πιεξνθφξεζε γηα ζηαηηζηηθή αλάιπζε. Ζ
Eurostat έιαβε ιεπηνκεξή αλαθνξά γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο ηεο ΔΛΣΑΣ
ζηηο 8 επηεκβξίνπ 2010. Ζ Eurostat έιεγμε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηιακβάλνληαλ ζ‟
απηή ηελ αλαθνξά θαη ζπδήηεζε εθηελψο κε ηελ ΔΛΣΑΣ γηα ηε θχζε θαη ηνλ
θαηάιιειν ρεηξηζκφ ησλ επηδνηήζεσλ πνπ παξείρε ε Διιεληθή θπβέξλεζε ζηε
δεκφζηα επηρείξεζε ιεσθνξείσλ ζηελ πεξηθέξεηα Αηηηθήο, έλα ζέκα πνπ έζεζε ε
Eurostat κε ηηο Διιεληθέο ζηαηηζηηθέο αξρέο κεηά ηε κεζνδνινγηθή επίζθεςε Ηνπλίνπ
20106.
Ζ αλάιπζε ηεο ΔΛΣΑΣ επηζήκαλε φηη νη αθφινπζνη δεκφζηνη θνξείο έπξεπε λα
ζεσξεζνχλ σο παξαγσγνί κε εκπνξεχζηκνπ πξντφληνο (ηαμηλνκεκέλνη ζηε γεληθή
θπβέξλεζε) θαζψο ηα έζνδα απφ πσιήζεηο θάιππηαλ ιηγφηεξν απφ ην 50% ηνπ
θφζηνπο παξαγσγήο ηνπο:
Αηηηθφ Μεηξφ, ΔΘΔΛ (Θεξκηθή Δηαηξεία Λεσθνξείσλ), ΖΛΠΑΠ (Δηαηξεία
Ζιεθηξηθψλ Λεσθνξείσλ), ΖΑΠ (Δηαηξεία Ζιεθηξηθψλ ηξαίλσλ), ΣΡΑΜ ΑΔ,
ΔΛΓΑ (Οξγαληζκφο Διιεληθψλ Γεσξγηθψλ Αζθαιίζεσλ), ΔΑ (Διιεληθά Ακπληηθά
πζηήκαηα), ΟΔ (Οξγαληζκφο ηδεξνδξφκσλ Διιάδαο), ΣΡΑΗΝΟΔ (Δηαηξεία
ηδεξνδξφκσλ) , ΔΡΣ (Διιεληθή Ραδηνθσλία Σειεφξαζε), ΟΠΔΚΔΠΔ7,
ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΗΚΖ, ΚΔΔΛΠΝΟ (Κέληξν Διέγρνπ θαη Πξφιεςεο Ννζεκάησλ),
ΔΟΣ (Διιεληθφο Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ), ΔΣΔΡΠ (Πξάζηλν Σακείν), Κνηλσλία ηεο
Πιεξνθνξίαο θαη ΜΟΓ (Μνλάδα Οξγάλσζεο ηεο Γηαρείξηζεο Αλαπηπμηαθψλ
Πξνγξακκάησλ).
Ζ ίδηα ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία δηελεξγήζεθε απφ ηελ ΔΛ.ΣΑΣ. γηα άιιεο θξαηηθέο
επηρεηξήζεηο (ΑΜΔΛ ζπγαηξηθή ηεο Αηηηθφ Μεηξφ, Διιεληθφο Οξγαληζκψλ
Ηππνδξνκηψλ, Δηαηξία Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο). Ζ αλάιπζε ησλ ινγαξηαζκψλ απηψλ
ησλ θνξέσλ επηβεβαίσζε φηη έπξεπε λα παξακείλνπλ ηαμηλνκεκέλνη ζηνλ θιάδν S.11.

14 Σν ζέκα αθνξνχζε θπξίσο ζηε κέζνδν θαζνξηζκνχ ηνπ επηπέδνπ ησλ επηδνηήζεσλ πνπ παξείρε ην Διιεληθφ
θξάηνο ζηε δεκφζηα επηρείξεζε ιεσθνξεηαθψλ κεηαθνξψλ θαη ην είδνο ησλ παξερφκελσλ επηδνηήζεσλ.
χκθσλα κε ηελ εθηίκεζε ηεο Eurostat, απηέο νη επηδνηήζεηο δελ κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ σο επηδνηήζεηο
πξντφλησλ θαη ζπλεπψο δελ ζα έπξεπε λα πεξηιεθζνχλ ζηηο πσιήζεηο ηεο εηαηξίαο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο
αλαινγίαο ηνπ 50%.
15 πκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ινγαξηαζκνχ «ΔΛΔΓΔΠ», πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα θάιπςε ησλ ειιείςεσλ
ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ.
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3. Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης
Ζ ΔΛΣΑΣ ζπιιέγεη ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηνπο Οξγαληζκνχο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο
(ΟΚΑ) κέζσ ηξηκεληαίσλ θαη εηήζησλ εξσηεκαηνινγίσλ. Σα ζηνηρεία πνπ
ζπιιέγνληαη είλαη ζε ηακεηαθή βάζε θαη θαιχπηνπλ ηφζν ρξεκαηννηθνλνκηθέο φζν
θαη κε-ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο ησλ ΟΚΑ. Έλα πξφβιεκα πνπ ε ΔΛΣΑΣ
αληηκεησπίδεη απφ παιηά ζρεηίδεηαη κε ηηο απαληήζεηο αξθεηψλ ΟΚΑ (εηδηθά ησλ
κηθξψλ), πνπ θαζπζηεξνχλ, κε απνηέιεζκα ηα πνζά γηα ηνπο ΟΚΑ πνπ
απνζηέιινληαη θαηά ηε ΓΤΔ Απξηιίνπ λα ππνινγίδνληαη βάζεη ειιηπψλ δεδνκέλσλ
θαη λα βαζίδνληαη ζε εθηηκήζεηο.
ηε δηάξθεηα ηεο κεζνδνινγηθήο επίζθεςεο ηνπ Μαξηίνπ 2010 ε ΔΛΣΑΣ δηέλεηκε
έλαλ αλαζεσξεκέλν πίλαθα 2D ηεο ΓΤΔ γηα ηελ πεξίνδν 2005-2008. Μεηά απφ
έιεγρν νξηζκέλσλ ζπλαιιαγψλ θαη ινγαξηαζκψλ ησλ ΟΚΑ, ε ΔΛΣΑΣ ελεκέξσζε
ηε Eurostat ζρεηηθά κε νξηζκέλα ηερληθά ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηξφπν
θαηαγξαθήο ζπγθεθξηκέλσλ ζπλαιιαγψλ:







Μεηαμχ ησλ εηψλ 2006 θαη 2009 πξαγκαηνπνηήζεθε κηα ζεηξά απφ εθάπαμ
πιεξσκέο 5 ηδησηηθψλ ηξαπεδψλ ζηελ θπβέξλεζε ζε αληηζηάζκηζκα ηεο
κεηαθνξάο ζπληαμηνδνηηθψλ ππνρξεψζεσλ γηα ηνπο ππαιιήινπο ηνπο ζηελ
θπβέξλεζε. Σν δήηεκα αθνξνχζε ηφζν ηα ζρεηηθά πνζά φζν θαη ην έηνο
θαηαγξαθήο. Οη απαξαίηεηεο δηνξζψζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηηο
θνηλνπνηήζεηο ΓΤΔ Απξηιίνπ θαη Οθησβξίνπ 2010, ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή
νδεγία ζην Δγρεηξίδην ηεο Eurostat γηα ην Υξένο θαη Έιιεηκκα ηεο
Κπβέξλεζεο.
Ζ θαηαγξαθή ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ Ννζνθνκείσλ (χςνπο 2,5 δηο €)
πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα έηε 2005 έσο θαη 2008, ελψ πξνεγνχκελα, ζηε ΓΤΔ
Οθησβξίνπ 2009, είρε πξαγκαηνπνηεζεί ιαλζαζκέλα γηα φιν ην πνζφ ζην έηνο
2008. Ζ Eurostat έδσζε νδεγία ζηηο ειιεληθέο ζηαηηζηηθέο αξρέο λα
θαηαλείκεη ηα πνζά ζηηο ρξνληέο ζηηο νπνίεο αλέθπςε ε νθεηιή. Οη ειιεληθέο
αξρέο πξνρψξεζαλ ζηε δηελέξγεηα έξεπλαο πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηεί ηφζν
ην ζπλνιηθφ χςνο ησλ ππαξρφλησλ ππνρξεψζεσλ ησλ λνζνθνκείσλ φζν θαη
ην έηνο ζην νπνίν δεκηνπξγήζεθαλ. Απνηέιεζκα ήηαλ ην έιιεηκκα ησλ ΟΚΑ
λα απμεζεί ζηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο8.
Δπίζεο ε Eurostat ελεκεξψζεθε φηη επηπιένλ νθεηιέο ησλ λνζνθνκείσλ
χςνπο 2.180 δηο € δεκηνπξγήζεθαλ ην 2009, νη νπνίεο ζα επηβαξχλνπλ ην
έιιεηκκα ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο ηνπ 2009.
Δξεπλήζεθε, επίζεο, ην δήηεκα ηεο θαηαγξαθήο ηεο αλάιεςεο ρξένπο απφ
ηελ Κεληξηθή Κπβέξλεζε ην 2001 ζε ζρέζε κε ππνρξεψζεηο ησλ
λνζνθνκείσλ πνπ αλήθνπλ ζηνλ ππνηνκέα ησλ ΟΚΑ. Σα λνζνθνκεία έιαβαλ
πνζά απφ ηελ Κπβέξλεζε ζηα έηε 2003 έσο θαη 2007. χκθσλα κε ηα λέα
επξήκαηα ηεο έξεπλαο ηεο ΔΛΣΑΣ ηα πνζά γηα ηα έηε 2006 θαη 2007 ήηαλ
πηζαλφ λα αλαζεσξεζνχλ πξνο ηα πάλσ. Ζ Eurostat δήηεζε απφ ηελ ΔΛΣΑΣ
λα επαλαιάβεη ηελ ίδηα έξεπλα γηα ηα έηε 2003 έσο θαη 2005 ψζηε λα
πξνθχςεη κηα εηθφλα κε ζπλνρή θαη έλαο ζσζηφο ηξφπνο θαηαγξαθήο ησλ
ζρεηηθψλ ζπλαιιαγψλ ζε φια ηα έηε ζηα νπνία έγηλαλ κεηαβηβάζεηο απφ ηελ
Κπβέξλεζε.

16

Σν έιιεηκκα ησλ ΟΚΑ απμήζεθε θαηά 1163 εθ. € (0,3% ηνπ ΑΔΠ) ην 2005, θαηά 845 εθ. € (0,1% ηνπ ΑΔΠ) ην
2006, θαηά 1343 εθ. € (0,3% ηνπ ΑΔΠ) ην 2007 θαη θαηά 1705 εθ. € (0,5% ηνπ ΑΔΠ) ην 2008.
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Σν 2008 ε Κπβέξλεζε έθαλε κηα πιεξσκή πξνο ην ΗΚΑ (ηνλ κεγαιχηεξν
νξγαληζκφ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ν νπνίνο αζθαιίδεη ηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ
ηδησηηθνχ ηνκέα) χςνπο 1,2 δηο € κε ηε κνξθή θξαηηθψλ νκνιφγσλ. Αλ θαη ην
έζνδν θαηαγξάθεθε ζσζηά απφ ην ΗΚΑ, δελ ήηαλ ζίγνπξν αλ έγηλε θαη ε
αληίζηνηρε θαηαγξαθή εμφδνπ ζηελ Κεληξηθή Κπβέξλεζε. Σν δήηεκα
μεθαζάξηζε ηειηθά ζηελ θνηλνπνίεζε ΓΤΔ Οθησβξίνπ 2010.
Ο έιεγρνο ηεο ΔΛΣΑΣ ππέδεημε φηη ηα δεδνκέλα ησλ ΟΚΑ γηα ην έηνο 2008
πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ έξεπλα κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ κφλν κεξηθψο
αμηφπηζηα θαη απνιχησο αλαμηφπηζηα γηα ην έηνο 2009, ιφγσ ηεο ζπγρψλεπζεο
πνιιψλ αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ, ε νπνία μεθίλεζε ην 2008. πλαθφινπζα,
κεξηθνί ΟΚΑ δελ έζηεηιαλ ηα ζηνηρεία ηνπο γηα ηελ θνηλνπνίεζε ΓΤΔ
Απξηιίνπ 2010, ή έζηεηιαλ ιαλζαζκέλα ζηνηρεία, ελψ ππήξμαλ θαη
πεξηπηψζεηο δηπινεγγξαθψλ. Οξηζκέλνη ΟΚΑ θαηέζεζαλ εξσηεκαηνιφγηα κε
πνιχ ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη κε
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ. Ζ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο εμέθξαζε ηελ
άπνςε φηη νη ινγαξηαζκνί ησλ ΟΚΑ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνπο
ρξεκαηννηθνλνκηθνχο
ινγαξηαζκνχο
(ζε
αληίζεζε
κε
ηηο
κε
ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ έξεπλα) κπνξνχλ
λα ζεσξεζνχλ αμηφπηζηνη θαη επνκέλσο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ
αλαθνξά ΓΤΔ Απξηιίνπ 2010, κε νξηζκέλεο ηξνπνπνηήζεηο πνπ πξέπεη λα
πξαγκαηνπνηεζνχλ.

Λφγσ ηεο ζεκαληηθφηεηαο ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπ ππνηνκέα ησλ ΟΚΑ, θαη
ιακβάλνληαο ππφςε ηηο αδπλακίεο ηνπ ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο ζπιινγήο ησλ
ζηνηρείσλ, ε Eurostat δήηεζε απφ ηηο ειιεληθέο ζηαηηζηηθέο αξρέο λα πξνρσξήζνπλ
ζηε ζχζηαζε πξνζσξηλήο Οκάδαο Δξγαζίαο ψζηε λα δεκηνπξγεζνχλ νη κέζνδνη πνπ
ζα εμαζθαιίζνπλ ηε δηαζεζηκφηεηα ζπλεπψλ ζηνηρείσλ ησλ ΟΚΑ, θπξίσο φζνλ
αθνξά ηε κέηξεζε θαη θαηαγξαθή ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
ησλ ΟΚΑ θαη ησλ εζφδσλ απφ ηφθνπο πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηά. Ζ νκάδα Δξγαζίαο
ζα απνηειείηαη απφ ηελ ΔΛΣΑΣ, ην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο, ηελ Σξάπεδα
ηεο Διιάδνο θαη ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο. Σν πφξηζκα απηήο ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο,
πνπ ζα πεξηιακβάλεη ζαθείο ζπζηάζεηο γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ ησλ ΟΚΑ
ζηελ θνηλνπνίεζε ΓΤΔ Οθησβξίνπ 2010, ζα ζηαιεί ζηε ζπλέρεηα ζηε Eurostat. ηε
ζπλέρεηα νη ειιεληθέο αξρέο ζα δεκηνπξγήζνπλ έλα κφληκν κεραληζκφ ζπιινγήο θαη
απνζηνιήο ησλ ζηνηρείσλ ησλ ΟΚΑ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηα έζνδα απφ ηφθνπο.
ηε δηάξθεηα ηεο Μεζνδνινγηθήο Δπίζθεςεο ην επηέκβξην ηνπ 2010, δφζεθε ζηε
Eurostat κηα αλαιπηηθή έθζεζε ζρεηηθά κε ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνεγνχκελα
αλαθεξφκελσλ ηερληθψλ δεηεκάησλ ζηε βάζε ησλ ζπζηάζεσλ ηεο Eurostat, φπσο θαη
ζρεηηθά κε ηελ πνξεία ησλ εξγαζηψλ ηεο πξνζσξηλήο Οκάδαο Δξγαζίαο. Ζ έθζεζε
θάιππηε επίζεο θαη άιια δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηνπο ΟΚΑ θαη ηα Γεκφζηα
Ννζνθνκεία.
ηε δηάξθεηα ηεο κεζνδνινγηθήο επίζθεςεο επηεκβξίνπ 2010 ε Eurostat έζεζε κηα
ζεηξά απφ δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηνπο ΟΚΑ πνπ είηε εθθξεκνχζαλ είηε πξνέθπςαλ
πξφζθαηα:


Εεηήζεθε απφ ηελ ΔΛΣΑΣ λα μεθαζαξίζεη ην δήηεκα ηεο θαζπζηέξεζεο
πιεξσκήο ησλ εθάπαμ ζηνπο ζπληαμηνχρνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο
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Εεηήζεθε απφ ηελ ΔΛΣΑΣ λα απνζαθελίζεη ηα πνζά πνπ κεηαβηβάζηεθαλ
απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ ζηνπο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο.
Ζ Eurostat ζεκείσζε φηη αλ θαη ην πνζνζηφ αληαπφθξηζεο ζηα
εξσηεκαηνιφγηα ήηαλ θαιφ, παξέκελαλ νξηζκέλα πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηηο
ιεπηνκέξεηεο ησλ δεδνκέλσλ πνπ έζηεηιαλ νη θνξείο.
Παξνκνίσο, αλ θαη ην πνζνζηφ αληαπφθξηζεο ζηα εξσηεκαηνιφγηα ησλ
δεκφζησλ λνζνθνκείσλ ήηαλ ηθαλνπνηεηηθφ, παξέκελαλ νξηζκέλεο αλεζπρίεο
ζρεηηθά κε ηηο ιεπηνκέξεηεο ησλ δεδνκέλσλ πνπ έζηεηιαλ νη θνξείο.
Ζ Eurostat ελεκεξψζεθε φηη ηα λνζνθνκεία θαη νη θιηληθέο ηνπ ΗΚΑ θαζψο
θαη ηα ζηξαηησηηθά λνζνθνκεία δελ πεξηιακβάλνληαλ ζην πφξηζκα ηεο
Δπηηξνπήο γηα ηηο πιεξσηέεο ππνρξεψζεηο ησλ Ννζνθνκείσλ9. Εεηήζεθε απφ
ηελ ΔΛΣΑΣ λα δηεξεπλήζεη ην δήηεκα θαη λα εληνπίζεη ηα ζρεηηθά πνζά.

ηε δηάξθεηα ηεο δηεπξπκέλεο κεζνδνινγηθήο επίζθεςεο ηνπ Οθησβξίνπ –
Ννεκβξίνπ 2010 επηβεβαηψζεθε φηη φια ηα πξναλαθεξφκελα δεηήκαηα είραλ
ηθαλνπνηεηηθψο επηιπζεί:








Σν πνζφ ησλ πιεξσηέσλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα ησλ
δεκνζίσλ ππαιιήισλ επηβεβαηψζεθε φηη ήηαλ 400 εθ. € ζην ηέινο ηνπ 2009.
Σα πνζά πνπ κεηαβηβάζηεθαλ απφ ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ ζηνπο ΟΚΑ
ειέγρζεθαλ κε ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο θαη πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη
απαξαίηεηεο πξνζαξκνγέο ζηνπο πίλαθεο ηεο ΓΤΔ.
Μεηά απφ ζεκαληηθή πξνζπάζεηα ηεο ΔΛΣΑΣ θαη ησλ εξσηψκελσλ θνξέσλ,
ηα πνζνζηά αληαπφθξηζεο βειηηψζεθαλ ζεκαληηθά, ελψ θαη ε πνηφηεηα ησλ
ζηνηρείσλ πνπ ζπκπεξηέιαβαλ νη θνξείο ζηα εξσηεκαηνιφγηα βειηηψζεθε
ζεκαληηθά. Δπηπξφζζεηα, έγηλαλ δηαζέζηκα πεξηζζφηεξα ζηνηρεία ζρεηηθά κε
ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο νη ειιεληθνί ΟΚΑ ζην
εμσηεξηθφ θαη ην εηζφδεκα πνπ έιαβαλ απφ απηά.
Σν ζπλνιηθφ χςνο ησλ πιεξσηέσλ ππνρξεψζεσλ ησλ ΟΚΑ ζε ηδησηηθά
λνζνθνκεία ην 2009 ήηαλ 79 εθ. € (επηβαξπληηθφ ηνπ ειιείκκαηνο). Σν πνζφ
απηφ πεξηιακβάλεη θαη ηηο πιεξσηέεο ππνρξεψζεηο ελφο ΟΚΑ ν νπνίνο
πξφζθαηα πξνζηέζεθε ζηνπο ΟΚΑ (ΟΠΑΓ, θνξέαο πγείαο ησλ δεκνζίσλ
ππαιιήισλ). Καζψο ην ηζνδχγην ηνπ ΟΠΑΓ γηα ην 2009 ήηαλ ίζν κε -20 εθ. €,
ε ζπλνιηθή επηβάξπλζε ζηελ θαζαξή ηθαλφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο/θαζαξή
αλάγθε γηα ρξεκαηνδφηεζε (ηειηθφ ηζνδχγην) ηνπ ππνηνκέα ησλ ΟΚΑ γηα ην
έηνο 2009 ήηαλ ίζε κε 99 εθ. € (0,04% ηνπ ΑΔΠ).
Σν ΗΚΑ επηβεβαίσζε φηη ηα λνζνθνκεία θαη νη θιηληθέο πνπ ειέγρεη δελ είραλ
πιεξσηέεο ππνρξεψζεηο.

πκθσλήζεθε φηη, γηα ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ΓΤΔ, νη πίλαθεο 2D θαη 3E ηνπ ππνηνκέα
ησλ ΟΚΑ ζα δηνξζσζνχλ γηα φιε ηελ πεξίνδν αλαθνξάο ψζηε λα ζπκπεξηιάβνπλ ηηο
πιεξσηέεο ππνρξεψζεηο ησλ ΟΚΑ ζε ηδησηηθά λνζνθνκεία, θαζψο θαη ην ηζνδχγην
ηνπ ΟΠΑΓ. Οη δηνξζψζεηο πνπ ζπκθσλήζεθαλ έγηλαλ ζηελ θνηλνπνίεζε ηεο ΓΤΔ
ηνλ Οθηψβξην 2010, ελψ πξαγκαηνπνηήζεθε θαη αλαηαμηλφκεζε ελφο κεγάινπ θνξέα
(Αζθαιηζηηθφ Κεθάιαην Αιιειεγγχεο Γελεψλ (ΑΚΑΓΔ)) ζηελ Κεληξηθή Κπβέξλεζε
κε κεδεληθφ αληίθηππν ζην έιιεηκκα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο.
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Σν πφξηζκα ζρεηηθά κε ηηο ππνρξεψζεηο ησλ δεκφζησλ λνζνθνκείσλ ζηνπο πξνκεζεπηέο ηνπο ήηαλ απνηέιεζκα
ησλ εξγαζηψλ κεηθηήο επηηξνπήο ησλ Τπνπξγείσλ νηθνλνκηθψλ θαη Τγείαο, ε νπνία ζπζηήζεθε πξνθεηκέλνπ λα
δηεξεπλήζεη ην δήηεκα ησλ πιεξσηέσλ ππνρξεψζεσλ ησλ λνζνθνκείσλ. Σν πφξηζκα εζηάιε ζηε Eurostat απφ ηελ
ΔΛΣΑΣ ζηηο 8 Φεβξνπαξίνπ 2010.
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4. Σνπηθή απηνδηνίθεζε
ηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο ζπλαιιαγέο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζπιιέρζεθαλ απφ ηελ
ΔΛΣΑΣ κέζσ ελφο ζχληνκνπ ηξηκεληαίνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη ελφο πην
αλαιπηηθνχ εηήζηνπ εξσηεκαηνινγίνπ (γλσζηνχ σο “απνγξαθή”). Ζ δηαδηθαζία
ζπγθέληξσζεο απηψλ ησλ ζηνηρείσλ ραξαθηεξίδεηαη απφ αδπλακίεο φκνηεο κε απηέο
πνπ πξνέθπςαλ ζηελ πεξίπησζε ησλ Σακείσλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (SSF‟s). Σν
θπξηφηεξν πξφβιεκα ήηαλ ην ρακειφ πνζνζηφ αληαπφθξηζεο θπξίσο ησλ κηθξψλ
δήκσλ ην νπνίν είρε σο απνηέιεζκα ηα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηελ ΓΤΔ ηνπ
Απξηιίνπ λα βαζίδνληαη ζε ειιηπείο πιεξνθνξίεο. Δπηπιένλ, πξνέθπςε έλα πξφβιεκα
ζρεηηθά κε ηηο πνιπάξηζκέο κηθξέο επηρεηξήζεηο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, γηα ηηο
νπνίεο δελ πξνέθπςαλ ζηνηρεία απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα θαη σο εθ ηνχηνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ πξνβιέςεηο βάζεη ηζηνξηθψλ ζηνηρείσλ.
Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο Μεζνδνινγηθήο Δπίζθεςεο ηνλ Μάξηην ηνπ 2010, ε Eurostat
ελεκεξψζεθε φηη ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα ΓΤΔ ηνπ πίλαθα 2C γηα ην έηνο 2009
πξνέθπςαλ απφ κηα ζχληνκε έξεπλα κε εξσηεκαηνιφγηα ηα νπνία είραλ ζηαιεί ζηνπο
θνξείο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. Έλαο ελεκεξσκέλνο πίλαθαο δηαλεκήζεθε θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο ζπλάληεζεο. Ο πίλαθαο ήηαλ αλαζεσξεκέλνο ζε ζρέζε κε ηνπο πίλαθεο
πνπ είραλ θνηλνπνηεζεί παιηφηεξα θαη ε ΔΛΣΑΣ εμήγεζε ηηο αιιαγέο πνπ
πξνέθπςαλ ζηα ζηνηρεία ηνπ λένπ πίλαθα. Ο πίλαθαο παξνπζίαδε κηα ζεκαληηθή
αχμεζε ζην πιεφλαζκα ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο γηα ην έηνο 2009 ζε ζρέζε κε ηα
πξνεγνχκελα έηε πνπ πεξηιακβάλνληαλ ζηελ ΓΤΔ (2006-2008). Ζ Eurostat εμέθξαζε
ηηο επηθπιάμεηο ηεο γηα ηα ζηνηρεία απηά, θπξίσο επεηδή ζην παξειζφλ είραλ πξνθχςεη
αλαζεσξήζεηο πξνο ηα θάησ ζην πιεφλαζκα ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζε δηαδνρηθέο
ΓΤΔ.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ΓΤΔ ηνπ Απξηιίνπ 2010 (πεξίνδνο 2006 – 2009), ε Eurostat
ελεκεξψζεθε φηη ελψ ηα ζηνηρεία γηα ηα έηε 2006 – 2007 ήηαλ βαζηζκέλα ζηα
απνηειέζκαηα ηεο απνγξαθήο, ηα ζηνηρεία γηα ηα έηε 2008 – 2009 είραλ ππνινγηζηεί
κε ηελ ρξήζε δεηθηψλ βάζεη ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ ζχληνκε
έξεπλα πνπ αλαθέξζεθε αλσηέξσ. Αλαθέξζεθε επίζεο φηη νη πιεξνθνξίεο απηέο
ήηαλ πξνζσξηλέο θαζψο νη πεξηζζφηεξνη δήκνη δελ κπφξεζαλ λα παξάζρνπλ νξηζηηθά
απνηειέζκαηα λσξίηεξα απφ ηνλ Οθηψβξην. Όζνλ αθνξά ζηηο δεκνηηθέο
επηρεηξήζεηο, ε Eurostat ελεκεξψζεθε (κέζσ ησλ ζηνηρείσλ ηεο ΓΤΔ 2007) φηη ηα
ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ βαζηζκέλα ζε κηα παιαηφηεξε έξεπλα πνπ είρε
δηεμαρζεί ην 2002. Οη πιεξνθνξίεο γηα ην ρξένο βαζίζηεθαλ ζε ζηνηρεία ηεο
Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαζψο θαη ζηα δάλεηα πνπ έιαβε απφ ην εμσηεξηθφ έλαο απφ
ηνπο κεγαιχηεξνπο δήκνπο. χκθσλα κε ηελ ΔΛΣΑΣ θαλέλαο άιινο δήκνο ηεο
Διιάδαο δελ έιαβε δάλεην απφ ηξάπεδα ηνπ εμσηεξηθνχ.
Σν ζέκα ηεο θαηαγξαθήο ησλ ζπλαιιαγψλ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ειέγρνληαη απφ ηελ
ηνπηθή απηνδηνίθεζε ηέζεθε μαλά απφ ηελ Eurostat θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο
κεζνδνινγίαο ηνλ Ηνχλην ηνπ 2010 θαη ζπκθσλήζεθε φηη ε ΔΛΣΑΣ ζα εηζήγαγε ηηο
ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ζηνλ πίλαθα ΓΤΔ 2C κεηά ηελ θαζηέξσζε κηαο
αλαζεσξεκέλεο ιίζηαο ησλ δεκφζησλ θνξέσλ.
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Αθνινχζσο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεζνδνινγηθήο επίζθεςεο ηνπ επηεκβξίνπ 2010,
ε Eurostat ελεκεξψζεθε φηη ππήξρε αθφκα έλαο βαζκφο αβεβαηφηεηαο ζρεηηθά κε
θάπνηα κηθξά πνζά ζπλαιιαγψλ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ηα νπνία βξίζθνληαλ ππφ
πηζαλή αλαζεψξεζε. Αλαθέξζεθε επίζεο φηη ε ΔΛΣΑΣ είρε πξνζδηνξίζεη πσο
ππάξρνπλ θάπνηεο αζπλέπεηεο κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ ηεο απνγξαθήο θαη απηψλ πνπ
πξνέθπςαλ κέζσ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ. Εεηήζεθε απφ ηελ ΔΛΣΑΣ λα επηιχζεη
απηά ηα ζέκαηα πξηλ ηελ θνηλνπνίεζε ηνπ Οθησβξίνπ 2010.
Δπηπιένλ, δεηήζεθε απφ ηελ ΔΛΣΑΣ λα εξεπλήζεη πεξαηηέξσ ηα ζέκαηα: α) ηνπ
εμσηεξηθνχ ρξένπο ησλ δήκσλ, β) ηηο πιεξσηέεο ππνρξεψζεηο ηνπο θαη γ) ην ηζνδχγην
(Β9) ησλ δεκνηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζπγθεληξψλνληαο ζηνηρεία απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο
δήκνπο.
ηελ εθηεηακέλε επίζθεςε ηνπ Οθησβξίνπ – Ννεκβξίνπ, ε Eurostat ελεκεξψζεθε
φηη:
Α) Σν 2009, ην ζπλνιηθφ πνζφ ηνπ εμσηεξηθνχ ρξένπο κε ην νπνίν επηβαξχλζεθαλ νη
δήκνη αλήιζε ζηα 82,2 εθαηνκκχξηα επξψ (0,04% ηνπ ΑΔΠ). Σα πνζά γηα ην ρξένο
ζα δηνξζψλνληαλ ζηνπο πίλαθεο ηεο ΓΤΔ πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιάβνπλ απηέο ηηο
πιεξνθνξίεο γηα ηελ πεξίνδν 2006 – 2009. χκθσλα κε ηηο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο
θαίλεηαη φηη νη δηνξζψζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ.
Β) χκθσλα κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηνπο δήκνπο πνπ
αληαπνθξίζεθαλ ζηα εξσηεκαηνιφγηα ηεο ΔΛΣΑΣ (691 δήκνη, αξηζκφο πνπ
ζεσξήζεθε ηθαλνπνηεηηθή θάιπςε), νη πιεξσηέεο ππνρξεψζεηο αλήιζαλ ην 2009 ζηα
158 εθαηνκκχξηα επξψ (0,07% ηνπ ΑΔΠ). Σν πνζφ απηφ ππνινγίδεηαη βάζεη κηαο
ζπκθσλεκέλεο κεζφδνπ αλαγσγήο. Ωζηφζν, δελ ππήξρε πιεξνθφξεζε, γηα ηελ
πεξίνδν 2006-2008. Θα θαηαβιεζεί πξνζπάζεηα απφ ηελ ΔΛΣΑΣ γηα λα
απνηππψζεη απηέο ηηο πιεξνθνξίεο ζηελ θνηλνπνίεζε ΓΤΔ ηνπ Απξηιίνπ 2011.
Γ) Σν Β9 ησλ δεκνηηθψλ επηρεηξήζεσλ βξέζεθε λα είλαη ίζν κε -56 εθαη. (ζε
ζχγθξηζε κε -60 εθαη. πνπ αλαθέξζεθαλ σο εθηίκεζε ζηελ θνηλνπνίεζε ΓΤΔ ηνπ
Οθησβξίνπ). Ο ππνινγηζκφο απηφο έγηλε κε ζπκθσλεκέλε κέζνδν παξέθηαζεο κε
βάζε ηηο απαληήζεηο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο δήκνπο ζην εξσηεκαηνιφγην ηεο
ΔΛΣΑΣ.
5. Καηαγξαθή ησλ ζπκθσληώλ αληαιιαγήο εθηόο αγνξάο.
Απηή ε ελφηεηα αζρνιείηαη κε ην ζέκα ησλ ζπκθσληψλ αληαιιαγήο εθηφο αγνξάο πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Διιάδα απφ ην 2001 θαη κεηά θαη ην αληίθηππν ηνπο γηα ην
δεκφζην έιιεηκκα θαη ρξένο.
Ζ ελφηεηα είλαη δνκεκέλε σο εμήο: ην πξψην κέξνο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη
θαλφλεο πνπ αθνξνχλ ηελ ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ ζπκθσληψλ αληαιιαγήο γηα
ηνπο εζληθνχο ινγαξηαζκνχο θαη ηνπο ζθνπνχο ηεο ΓΤΔ. Σν δεχηεξν ηκήκα θαζνξίδεη
ηηο ελέξγεηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηελ Eurostat, πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ πιήξε
θαη αμηφπηζηε πιεξνθνξία ζχκθσλα κε ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο πνπ έρνπλ
αλαιεθζεί απφ ηηο ειιεληθέο αξρέο. Σέινο, ην ηξίην κέξνο ηεο έθζεζεο αζρνιείηαη κε
ηελ αλάιπζε ησλ ελ ιφγσ ελεξγεηψλ θαη γηα ηηο δηνξζψζεηο πνπ έρνπλ θαηαινγηζηεί
ζηα ζηνηρεία ηεο Διιεληθήο ΓΤΔ.
η) Οη πθηζηάκελνη θαλόλεο ζρεηηθά κε ηελ θαηαγξαθή ησλ ζπκθσληώλ
αληαιιαγήο
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Καλόλεο γηα ηηο ηππνπνηεκέλεο ζπκθσλίεο αληαιιαγήο
Υεηξηζκόο ζηνπο Δζληθνύο Λνγαξηαζκνύο (ΔΛ95)
Οη ζπκθσλίεο αληαιιαγήο πεξηιακβάλνληαη ζηνπο εζληθνχο ινγαξηαζκνχο (ΔΛ 95),
ζηελ θαηεγνξία «ρξεκαηννηθνλνκηθά παξάγσγα" (AF34), σο κέξνο ησλ «ηίηισλ
εθηφο κεηνρψλ», καδί κε άιια κέζα (φπσο δηθαηψκαηα πξναίξεζεο. Γηθαηψκαηα
αγνξάο, ζπκβφιαηα κειινληηθήο εθπιήξσζεο, Πξνζεζκηαθά ζπκβφιαηα).
O αξρηθφο ρεηξηζκφο ζην ΔΛ 95 ηξνπνπνηήζεθε ζχκθσλα κε ην ΔΛ 93 κε ηνλ
Καλνληζκφ 2558/2001 πξνθεηκέλνπ λα θαηαγξάςεη φιεο ηηο ξνέο δηαθαλνληζκνχ σο
ζπλαιιαγέο ζε ρξεκαηννηθνλνκηθά παξάγσγα, θαη απνηχπσλε φηη θακία πιεξσκή
πνπ πξνθχπηεη απφ νπνηνδήπνηε είδνο ζπκθσλίαο αληαιιαγήο δελ πξέπεη λα
ζεσξείηαη σο ηφθνο θαη λα θαηαγξάθεηαη σο πεξηνπζηαθφ εηζφδεκα.
Υεηξηζκόο γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο ΓΤΔ
Ο θαλνληζκφο 2558/2001 πξφζζεζε έλα λέν παξάξηεκα ζην ΔΛ 95 πνπ δηεπθξίληδε
φηη: Γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ εθζέζεσλ ησλ θξαηψλ κειψλ πξνο ηελ Δπηηξνπή ζην
πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο ππεξβνιηθνχ ειιείκκαηνο φπσο νξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκφ
ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΚ) λνχκεξν 3605/93 (1), «ην δεκφζην έιιεηκκα» είλαη ην
εμηζσηηθφ "Καζαξή δαλεηνιεςία / θαζαξή ρνξήγεζε δαλείσλ» ηεο Γεληθήο
Κπβέξλεζεο, πεξηιακβάλεη ηηο ξνέο ησλ πιεξσκψλ ηφθσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ
ζπκθσλίεο αληαιιαγήο θαη πξνζεζκηαθέο ζπκβάζεηο επηηνθίσλ. Απηφ ην εμηζσηηθφ
κέγεζνο θσδηθνπνηείηαη σο EDPB9. Γηα ην ζθνπφ απηφ, νη ηφθνη πεξηιακβάλνπλ ηηο
πξναλαθεξζείζεο ξνέο θαη θσδηθνπνηνχληαη σο EDPD41.
Απφ ηελ πιεπξά ηνπ ρξένπο, ν νξηζκφο ηνπ Υξένπο θαηά Μάαζηξηρη απνθιείεη ξεηψο
ηηο ππνρξεψζεηο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ παξαγψγσλ. Αιιά ππάξρεη κηα έκκεζε
επίδξαζε ησλ ζπκθσληψλ αληαιιαγήο, γηα ηελ ππφζεζε ηνπ ρξένπο πνπ είλαη
εθθξαζκέλν ζε μέλν λφκηζκα, ην νπνίν πξέπεη λα κεηαηξαπεί ζε εγρψξην λφκηζκα γηα
ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξένπο ή, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, γηα ηελ αληίζηξνθε
θαηάζηαζε, φπσο δηαηππψλεηαη ζηνλ Καλνληζκφ 479/2009 - Άξζξν 1, παξ.5.
«Οη ππνρξεψζεηο πνπ εθθξάδνληαη ζε μέλν λφκηζκα, ή αληαιιάζζνληαη κεηαμχ ελφο
μέλνπ λνκίζκαηνο κέζσ ζπκβαηηθψλ ζπκθσληψλ κε έλα ή πεξηζζφηεξα άιια μέλα
λνκίζκαηα ζα πξέπεη λα κεηαηξαπνχλ ζηα άιια μέλα λνκίζκαηα κε ηελ ηζνηηκία πνπ
έρεη νξηζηεί ζε εθείλεο ηηο ζπκβάζεηο θαη ζα κεηαηξέπνληαη ζε εζληθφ λφκηζκα κε
βάζε ηελ αληηπξνζσπεπηηθή ηζνηηκία ηεο αγνξάο ζπλαιιάγκαηνο πνπ ηζρχεη ηελ
ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα θάζε έηνπο. Οη ππνρξεψζεηο πνπ εθθξάδνληαη ζε εζληθφ
λφκηζκα θαη λφκηζκα κέζσ ζπκβαηηθψλ ζπκθσλίεο ζε μέλν λφκηζκα κεηαηξέπνληαη
ζε μέλν λφκηζκα θαηά ηελ ηζνηηκία πνπ έρεη ζπκθσλεζεί ζηηο ζπκβάζεηο απηέο θαη ζα
πξέπεη λα κεηαηξέπνληαη ζε εζληθφ λφκηζκα ε βάζε ηελ αληηπξνζσπεπηηθή ηζνηηκία
ηεο αγνξάο ζπλαιιάγκαηνο ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα ηνπ θάζε έηνπο. Οη
ππνρξεψζεηο πνπ εθθξάδνληαη ζε μέλν λφκηζκα θαη αληαιιάζζνληαη κέζσ
ζπκβαηηθψλ ζπκθσληψλ κε ην εζληθφ λφκηζκα ζα πξέπεη λα κεηαηξέπνληαη ζην
εζληθφ λφκηζκα κε ηελ ηζνηηκία πνπ έρεη ζπκθσλεζεί ζηηο ζπκβάζεηο απηέο.»
Καλόλεο γηα ζπκθσλίεο αληαιιαγήο εθηόο αγνξάο
Οη παξαπάλσ θαλνληζκνί πηνζεηήζεθαλ ζε απιέο ζπκθσλίεο αληαιιαγήο εληφο
αγνξάο.
Σν 2007, ζε απάληεζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο ππφζεζεο πνπ αθνξνχζε έλα θξάηνο
κέινο πνπ ηέζεθε ζε επίπεδν ζπλάληεζεο ηεο ΔΔ, πεξαηηέξσ νδεγίεο ρξεηάζηεθαλ γηα
ηνλ ρεηξηζκφ νξηζκέλσλ πξάμεσλ ζπκθσληψλ αληαιιαγήο, ηδίσο γηα ηηο ζπκθσλίεο
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αληαιιαγήο εθηφο αγνξάο θαη ησλ αθπξψζεσλ ζπκθσληψλ αληαιιαγήο. Σνλ Ηνχλην
ηνπ 2008, ε Eurostat δεκνζίεπζε έλα ζεκείσκα θαζνδήγεζεο γηα ΓΤΔ, πνπ
ζπδεηήζεθε ζην πιαίζην ηεο ζρεηηθήο ηερληθήο νκάδαο εξγαζίαο (ηεο Οκάδα
Δξγαζίαο Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Λνγαξηαζκψλ). χκθσλα κε ην ζεκείσκα
θαζνδήγεζεο, κηα ζπκθσλία αληαιιαγήο εθηφο αγνξάο ζα πξέπεη λα δηαηξείηαη ζε δχν
κέξε:
(i) κηα ζπκθσλία αληαιιαγήο κε βάζε ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ
ηξέρνπζα αγνξά πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζζεί ζε ζπκθσλία κε ηνπο παξαπάλσ
ζπλήζεηο θαλφλεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ην «πξφηππν ζπζηαηηθφ" ηεο ζπκθσλίαο
αληαιιαγήο κε κεδεληθή αμία θαηά ηελ έλαξμε πξέπεη λα εμαρζεί;
(ii)έλα ζηνηρείν πνπ αληηζηνηρεί ζε έλα δάλεην κε νλνκαζηηθή αμία ίζε κε ηελ
απνηειεζκαηηθή αγνξαία αμία (φρη κεδέλ) ηεο ζπκθσλίαο αληαιιαγήο θαηά ηελ
έλαξμε θαη γεληθά λα αληαιιάζζεηαη θαηά ηελ έλαξμε ηεο ζπκθσλίαο
αληαιιαγήο; ην δάλεην πξέπεη λα απνζβέλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπκθσλίαο
αληαιιαγήο θαη επηπιένλ ηφθνη πξέπεη λα θαηαινγηζηνχλ.
ηα ηέιε ηνπ Οθησβξίνπ ηνπ 2010, ε Eurostat δεκνζίεπζε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ηε
λέα έθδνζε ηνπ Δγρεηξηδίνπ γηα ην Γεκφζην Έιιεηκκα θαη Υξένο, πνπ
πξνεηνηκάζηεθε ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε εκπεηξνγλψκνλεο ησλ θξαηψλ κειψλ. Σν
κέξνο πνπ αθνξά ην δεκφζην ρξένο έρεη αλαζεσξεζεί. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη,
πξνζηέζεθαλ δχν λέα θεθάιαηα γηα ηηο αθπξψζεηο ζπκθσληψλ αληαιιαγήο θαη γηα ηηο
ζπκθσλίεο αληαιιαγήο εθηφο αγνξάο. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, παξέρνληαη λέα
παξαδείγκαηα.
ii) Σηο ζπλαιιαγέο επί παξαγώγσλ ζηελ Διιάδα
Απηή ε ελφηεηα είλαη κηα ζχληνκε πεξίιεςε ησλ δπζθνιηψλ πνπ αληηκεηψπηζε ε
Eurostat πξνθεηκέλνπ λα πάξεη πιήξεηο θαη αμηφπηζηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα
παξάγσγα θαη θπξίσο γηα ηηο ζπκθσλίεο αληαιιαγήο πνπ δηελεξγήζεθαλ απφ ηνλ
Διιεληθφ Οξγαληζκφ Γηαρείξηζεο Γεκνζίνπ Υξένπο (Ο.Γ.ΓΖ.Υ).
ηηο αξρέο ηνπ έηνπο 2010, έγηλε γλσζηφ φηη ε Διιάδα είρε εηζέιζεη ην 2001 ζε
ζπλαιιαγκαηηθέο ζπκθσλίεο αληαιιαγήο εθηφο αγνξάο κε ηελ Goldman Sachs,
ρξεζηκνπνηψληαο κηα ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία δηαθνξεηηθή απφ ηελ ηξέρνπζα
επηθξαηνχζα. Οη Διιεληθέο αξρέο δελ είραλ ελεκεξψζεη ηελ Eurostat ζρεηηθά κε ην
ζέκα απηφ θαη δελ είρε δεηεζεί θακία γλψκε ηεο Eurostat ζρεηηθά κε ην ινγηζηηθφ
ρεηξηζκφ, φπσο ζα έπξεπε λα είλαη ε πεξίπησζε γηα ζπλαιιαγέο πνπ δελ θαιχπηνληαη
ξεηά απφ ηνπο θαλφλεο ηεο. Δπηπιένλ, ε Eurostat είρε πξνεγνπκέλσο ελεκεξσζεί
εζθαικέλα απφ ηηο Διιεληθέο αξρέο φηη δελ ππήξμαλ πεξηπηψζεηο ζπκθσληψλ
αληαιιαγήο εθηφο αγνξάο ζην παξειζφλ, θαηφπηλ ελφο εξσηεκαηνινγίνπ πνπ είρε
ζηαιεί ζε φια ηα θξάηε κέιε, δεηψληαο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πξάμεηο ζπκθσληψλ
αληαιιαγήο. Σν 2008 νη Διιεληθέο αξρέο δηαηχπσζαλ ζηε Eurostat φηη: «Σν θξάηνο
δελ έρεη εκπιαθεί ζε δηθαηψκαηα πξναίξεζεο, πξνζεζκηαθά ζπκβφιαηα, ζπκβφιαηα
κειινληηθήο εθπιήξσζεο ή πξάμεηο αληαιιαγήο λνκηζκάησλ, νχηε ζε ζπκθσλίεο
αληαιιαγήο εθηφο αγνξάο (ζπκθσληψλ αληαιιαγήο κε κε κεδεληθή ηηκή αγνξαίαο
αμίαο θαηά ηελ έλαξμε). "
Μεηά ηελ γλσζηνπνίεζε ηεο ππφζεζεο ηεο Goldman Sachs (GS), ε Eurostat έζεζε
πξφζζεηα εξσηήκαηα ζηηο Διιεληθέο αξρέο. Ζ χπαξμε ησλ ζπκθσληψλ αληαιιαγήο
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ζπλαιιάγκαηνο, θαζψο θαη κηα ζπκθσλία αληαιιαγήο επηηνθίνπ αληαιιαγήο
ζπλδεφκελν κε απηέο, επηβεβαηψζεθε, αιιά δελ δφζεθαλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο
πξηλ ηελ κεζνδνινγηθή επίζθεςε ηεο Eurostat γηα ηελ ΓΤΔ ζηηο 22-24 Μαξηίνπ 2010
θαη ζηηο 29-31 Μαξηίνπ 2010. Ζ Eurostat ελεκεξψζεθε επίζεο φηη απηή ε ζπκθσλία
αληαιιαγήο επηηνθίνπ (IRS) είρε ηξνπνπνηεζεί ζεκαληηθά αξθεηέο θνξέο επεηδή ε
ζέζε ηεο Διιάδαο ζηε ζπκθσλία αληαιιαγήο είρε επηδεηλσζεί ζεκαληηθά εμαηηίαο
«δπζκελψλ ηάζεσλ ηεο αγνξάο"
Γχν ζέκαηα ζρεηηθά κε ηηο ζπκθσλίεο αληαιιαγήο ήηαλ ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε θαηά
ηε δηάξθεηα ηεο κεζνδνινγηθήο επίζθεςεο ηεο Eurostat ζηηο 21-22 Ηνπλίνπ 2010.
Πξψηνλ, βάζεη ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ είραλ παξαζρεζεί, ε Eurostat ελεκέξσζε ηηο
Διιεληθέο αξρέο γηα ηελ αλάιπζε ηεο ζρεηηθά κε ηε δηφξζσζε πνπ πξέπεη λα
εθαξκνζηεί ζην επίπεδν ηνπ Διιεληθνχ ρξένπο θαηά Μάαζηξηρη γηα ηελ ζπκθσλία
αληαιιαγήο κε ηελ Goldman Sachs. Γεχηεξνλ, θαηφπηλ αηηήκαηνο ηεο Eurostat, oη
Διιεληθέο αξρέο ελεκέξσζαλ ηελ Eurostat φηη απφ ην 2005 έσο ην 2007 είραλ
πξνρσξήζεη ζε πνιπάξηζκεο κηθξέο "ζπκθσλίεο αληαιιαγήο επηηνθίνπ εθηφο αγνξάο"
(επαξθή ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο ζπλαιιαγέο απηέο, σζηφζν δφζεθαλ κφλν ηνλ
επηέκβξην ηνπ 2010).
Σέινο, εμαηηίαο ησλ επαλαιακβαλφκελσλ θαζπζηεξήζεσλ απφ ηηο Διιεληθέο αξρέο λα
παξέρνπλ ζηελ Eurostat πιήξεο θαη επαξθείο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε φιεο ηηο
ζπκθσλίεο αληαιιαγήο, ηα πεξηζζφηεξα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαλ κε ζπκθσλίεο
αληαιιαγήο επηιχζεθαλ κφλν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απνζηνιήο ηεο Eurostat ζηηο 2728 επηεκβξίνπ 2010. Απφ ηελ κηα πιεπξά, ε δηφξζσζε γηα ηηο ζπλαιιαγέο ηνπ 2001
ζπκθσλήζεθαλ φπσο αλαθέξεηαη παξαθάησ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε Eurostat θαη νη
Διιεληθέο αξρέο ζπκθψλεζαλ γηα ηνλ ρεηξηζκφ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζθνπψλ ηεο
Γηαδηθαζίαο Τπεξβνιηθνχ Διιείκκαηνο γηα ηηο άιιεο ζπκθσλίεο αληαιιαγήο εθηφο
αγνξάο πνπ εθάξκνζε ε Διιάδα απφ ην 2005 θαη κεηά. Δπηβεβαηψζεθε φηη απηέο νη
ζπκθσλίεο αληαιιαγήο είραλ πνιχ κηθξή δηάξθεηα ιήμεο, κε κηα γξήγνξε απφζβεζε
ηνπ ηκήκαηνο ηνπ δαλείνπ γηα έλα πνιχ κηθξφ ζσξεπηηθφ πνζφ, θαη ζην ηέινο ηνπ
2009 ην ππνιεηπφκελν πνζφ ήηαλ αξθεηά ακειεηέν.
iii) Η αλάιπζε ηεο Eurostat γηα ηηο ζπκθσλίεο αληαιιαγήο κε ηελ Goldman
Sachs
Σν 2001, κηα ζεηξά απφ εθηφο αγνξάο κεηθηέο ζπκθσλίεο αληαιιαγήο λνκηζκάησλ
είραλ ζπλδεζεί απνηειεζκαηηθά κε ηα ππνθείκελα εξγαιεία ρξένπο πνπ εθδφζεθαλ
ζηηο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ. Ζ Διιάδα εηζήιζε ζε 13 ζπκβάζεηο κε ηελ Goldman
Sachs (GS) πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ αληαιιαγή δηαθνξεηηθνχ ζπλαιιάγκαηνο έλαληη
ηνπ επξψ, κε ηελ εμαίξεζε κηαο USD/CHF ζπκθσλίαο αληαιιαγήο πνπ έιεγε ην
2004, 9 ζπκθσλίεο αληαιιαγήο πνπ αθνξνχζαλ JPY/EUR (απηά απνηεινχζαλ θαηά
πνιχ ην πςειφηεξν πνζφ ζε επξψ) θαη 3 ζπκθσλίεο αληαιιαγήο αληαιιαγή
USD/EUR. Οη ιήμεηο ησλ ζπκθσληψλ αληαιιαγήο πνίθηιαλ επίζεο, απφ ην 2002 έσο
ην 2016, κε ηελ πςειφηεξε ζπγθέληξσζε ην 2008 θαη ην 2016. Οη πεξηζζφηεξεο
ζπκβάζεηο ήηαλ "ζηαζεξφ γηα ζηαζεξφ", κε θάπνηεο απφ απηέο λα πεξηιακβάλνπλ κηα
επηινγή κεηαηξνπήο ζε θπκαηλφκελν πνζνζηφ (πνπ θαηαβάιινληαλ απφ ηελ Διιάδα).
Γεδνκέλνπ φηη νη ζπκβάζεηο απηέο δελ βαζίδνληαλ ζηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο
πνπ επηθξαηνχζαλ ζηελ αγνξά θαηά ηελ πεξίνδν ηεο ζπκθσλίαο αληαιιαγήο, αιιά ζε
δηαθνξεηηθέο ηζνηηκίεο, ην Διιεληθφ δεκφζην ρξένο ήηαλ εθ ησλ πξαγκάησλ κεησκέλν
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θαηά 2,4 δηζεθαηνκκχξηα επξψ απφ ηελ δηαδηθαζία κεηαηξνπήο (είρε ρξεζηκνπνηεζεί
ζηε ζχκβαζε κηα πην επλντθή ηζνηηκία γηα ην επξψ). Απηφ είρε ζαλ απνηέιεζκα φηη νη
ππνρξεψζεηο απφ ηα δηάθνξα εκπιεθφκελα κέξε ζηηο ζπκθσλίεο αληαιιαγήο ήηαλ
απφ ηελ έλαξμε κε ηζνξξνπεκέλεο θαη, θαλνληθά, ε Διιάδα ζα έπξεπε λα θαηαβάιεη
ηζφπνζν πνζφ ρξεκάησλ κεηξεηνίο, πξνθεηκέλνπ λα αληηζηαζκίζεη ηελ
αληηζπκβαιιφκελε ζπκθσλία αληαιιαγήο ηεο, κε δπζκελείο επηπηψζεηο ζην
δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα. Αλη 'απηνχ, νη ειιεληθέο αξρέο ζπκθψλεζαλ φηη απηφ ην
πξναλαθεξζέλ εθάπαμ πνζφ ζα εμνθιεζεί κέζσ κηαο εθηφο αγνξάο ζχκβαζεο
αληαιιαγήο επηηνθίνπ πνπ ήηαλ δνκεκέλν έηζη ψζηε ε απνπιεξσκήο απφ ηελ Διιάδα
ζα εμαπισλφηαλ κέζσ ησλ εηήζησλ θαζαξψλ πιεξσκψλ γηα ηφθνπο κέρξη ην 2019,
κεηά απφ κηα πεξίνδν ράξηηνο δχν εηψλ γηα ηηο πιεξσκέο απηέο. Ζ επίπησζε ζην
έιιεηκκα, επνκέλσο, εκθαλίζηεθε εδψ θαη πνιιά ρξφληα θαη ε επίπησζε ζηνπο
ειιεληθνχο ινγαξηαζκνχο ήηαλ ρακειή ζε εηήζηα βάζε.
Γηα ηελ Eurostat, ζηελ νπζία θαη παξά ην γεγνλφο φηη θακία εθάπαμ πιεξσκή δελ
πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηελ έλαξμε ηεο IRS ζχκβαζεο, πξέπεη λα ζεσξείηαη σο έλα
δάλεην πνπ ρνξεγήζεθε ζηελ Διιάδα απφ ηελ GS, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη ηηο
ππνρξεψζεηο πιεξσκψλ ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο εθηφο αγνξάο ζπκθσλίεο
αληαιιαγήο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, φιεο νη πξάμεηο αληαιιαγήο, νη πεξηζζφηεξεο απφ
ηηο νπνίεο δηεμήρζεθαλ ηελ ίδηα εκεξνκελία ηνλ Ηνχλην ηνπ 2001, πξέπεη λα
ζεσξεζνχλ σο κέξνο κηαο ζθαηξηθήο ξχζκηζεο.
Σν ρνξεγνχκελν δάλεην ζηελ IRS ζπλαιιαγή ηνπ 2001 αλήιζε ζε 2,8
δηζεθαηνκκχξηα επξψ, θαζψο επίζεο έλα πνζφ 0,4 επξψ δηο επηπξνζζέησο ζπλδέεηαη
κε ηελ αθχξσζε ηξηψλ άιισλ πξάμεσλ αληαιιαγήο λνκηζκάησλ κε αξλεηηθή αμία
πνπ είρε αλαιεθζεί πξηλ απφ ην 2001 (δχν ζπκβάζεηο αληαιιαγήο γηελ Ηαπσλίαο /
επξψ θαη κία δνιάξην / επξψ κε κάιινλ βξαρππξφζεζκε ελαπνκέλνπζα δηάξθεηα θαη
γηα ην πνζφ ησλ 1,6 δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ).
ηε ζπλέρεηα, ε ζχκβαζε αληαιιαγήο IRS δηαρεηξίζηεθε ελεξγά, θαζψο αξθεηέο
αλαζεσξήζεηο (πνπ νλνκάδνληαη επίζεο ηξνπνπνηήζεηο) έιαβαλ ρψξα θαηά ηελ
επφκελε πεξίνδν. Απηφ είλαη έλα ραξαθηεξηζηηθφ, ην νπνίν ζπλήζσο δελ
παξαηεξείηαη ζε ζπλήζεηο πξαθηηθέο ηεο αγνξάο. Οη αλαζεσξήζεηο ησλ ζπκβνιαίσλ
αληαιιαγήο αληηκεησπίζηεθαλ κε ην θπκαηλφκελν ζθέινο ηεο αληαιιαγήο πνπ
θαηαβιήζεθε απφ ηελ Διιάδα. Γηαθνξεηηθνί ηχπνη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη
αλαθνξψλ ζηνλ δείθηε πιεζσξηζκνχ, εθαξκφζηεθαλ δηαδνρηθά πξνθεηκέλνπ λα
ιεθζεί ππφςε ε αιιαγή ζηελ αγνξαία αμία ηεο ζπκθσλίαο αληαιιαγήο πνπ
πξνθχπηνπλ απφ ηηο ηάζεηο ηεο αγνξάο.
Σνλ Αχγνπζην ηνπ 2005, κηα ζεκαληηθή αλαδηάξζξσζε ηεο ζχκβαζεο αληαιιαγήο
πξαγκαηνπνηήζεθε. Ζ σξηκφηεηα ηεο αληαιιαγήο επεθηάζεθε απφ ην 2019 ζην 2037.
Σα επηηφθηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε ζχκβαζε εμεηάζηεθαλ, ηφζν ζην ζηαζεξφ
ζθέινο φζν θαη ζην κεηαβιεηφ ζθέινο. Σν θχξην νλνκαζηηθφ πνζφ ηεο ζχκβαζεο
κεηψζεθε. Ωο απνηέιεζκα, ην επίπεδν ηεο θαζαξήο εηήζηαο πιεξσκήο απφ ηελ
Διιάδα πξνο ηελ GS ήηαλ ειαθξψο αιιαγκέλν. ρεδφλ ηαπηφρξνλα, ε GS πψιεζε ηα
δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο ζηελ Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδα (Δζληθή
Σξάπεδα, ε ηξάπεδα ηδησηηθνπνηήζεθε πιήξσο ην Ννέκβξην ηνπ 2004), γηα πνζφ πνπ
ήηαλ αθξηβψο ε αγνξαία αμία ηεο ζπκθσλίαο αληαιιαγήο εθείλε ηε ζηηγκή θαη πνπ
πξέπεη λα ζεσξείηαη σο ε αμία ηεο αξλεηηθήο ζέζεο γηα ηελ Διιάδα, δειαδή κηα
ππνρξέσζε πνπ πξέπεη λα θαηαβιεζεί.
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Ζ ζπκθσλία αληαιιαγήο νξηαθά αλαδηαξζξψζεθε εθ λένπ ζηα ηέιε ηνπ 2008 κε κηα
κηθξή αχμεζε ηνπ νλνκαζηηθνχ αξρηθνχ θεθαιαίνπ θαη κηα κηθξή κείσζε ζηελ
δηαζπνξά αλαθνξάο ηνπ θπκαηλφκελνπ επηηνθίνπ Euribor. Σέινο, ε ζπκθσλία
αληαιιαγήο ηηηινπνηήζεθε ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2009 κέζσ ελφο Ορήκαηνο Δηδηθνχ
θνπνχ (Titlos) πνπ θαηέβαιε 5,5 δηζεθαηνκκχξηα επξψ ζηελ ΔΣΔ.
Ζ Eurostat εμέηαζε ζηελά ηελ ιεπηνκεξή ηεθκεξίσζε πνπ έιαβε ηνλ Απξίιην ηνπ
2010 απφ ηελ Διιεληθή αξρέο πνπ δείρλνπλ φηη νη λέεο ζπλαιιαγέο (originations)
έιαβαλ ρψξα ζηα ρξφληα πνπ αθνινχζεζαλ ην 2004. Γηα παξάδεηγκα, ην 2008, νη
ζπκβαηηθέο ξπζκίζεηο κεηαμχ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδαο (ΔΣΔ) θαη ε
Διιάδα δήισζαλ ξεηά φηη «Γηα λα εθηπιηρζεί ε ζπλαιιαγή απηή ν
αληηζπκβαιιφκελνο Α – Διιεληθή Γεκνθξαηία-ζα πιεξψζεη ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ
2008 ζηνλ αληηζπκβαιιφκελν Β – ΔΣΔ - 5.4 δηο επξψ ". Απηέο νη δχν πιεξσκέο
ζπκςεθίδνληαη ψζηε, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ ιεθζείζα ηεθκεξίσζε, ε Διιάδα νχηε
έιαβε νχηε θαηέβαιε κεηξεηά ζε απηή ηε ζπλαιιαγή.
Μεηά ηελ πεξηγξαθή ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ησλ ζπκβάζεσλ αληαιιαγήο πνπ
ζεκεηψζεθαλ κεηαμχ 2001 θαη 2008, ε Eurostat επεζήκαλε ηε ζεκαζία ησλ αιιαγψλ
πνπ ζπλέβεζαλ ζηελ εκεξνκελίεο πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ, ην 2005 θαη ην 2008.
ε ηέηνηεο ζηηγκέο, ζε αληίζεζε κε άιιεο ηξνπνπνηήζεηο / αλαζεσξήζεηο πνπ
αζρνιήζεθαλ κφλν κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα θπκαηλφκελα πνζά πνπ νθείινληαη
απφ ηελ Διιάδα έρνπλ αλαδηακνξθσζεί, θαη είραλ κφλν κηθξέο ζπλέπεηεο, ππήξμαλ
ζεκαληηθέο ηξνπνπνηήζεηο ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ νθείινληαη απφ ηα ζπκβαιιφκελα
κέξε, κε κηα αμηνζεκείσηε επέθηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζπκθσλίαο αληαιιαγήο.
Γηα ηελ Eurostat, κηα αιιαγή ζηε ζχκβαζε πνπ έρεη σο απνηέιεζκα κηα ζεκαληηθή
κεηαβνιή ηεο ππνρξεψζεηο ηνπ ελφο ή θαη ησλ δχν κεξψλ ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί
νπζηαζηηθά σο κηα λέα ζπκθσλία αληαιιαγήο. ην πιαίζην απηφ, ε αγνξαία αμία ηεο
πξνεγνχκελεο ζπκθσλίαο αληαιιαγήο ζα πξέπεη πξάγκαηη λα ζεσξεζεί σο ην λέν
πνζφ ηνπ ηκήκαηνο ηνπ δαλείνπ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηε λέα εθηφο αγνξάο ζπκθσλία
αληαιιαγήο.
Ωο εθ ηνχηνπ, νη ελέξγεηεο αλαδηάξζξσζεο είλαη λέεο ζπκβάζεηο κεηαμχ ησλ κεξψλ.
ηελ νπζία απηφ πξέπεη επίζεο λα εξκελεπζεί σο ε δηαζπνξά ηνπ εθάπαμ πνζνχ, πνπ
δηαθνξεηηθά ζα έπξεπε λα είρε θαηαβιεζεί ακέζσο απφ ηελ Διιάδα πξνο ηνλ
αληηζπκβαιιφκελν ζηε ζχκβαζε, φπσο θαη ζηελ απνπζία αλαζεσξήζεσλ,
ηνπιάρηζηνλ ζηελ πεξίπησζε ζεκαληηθψλ, είλαη πνιχ πηζαλφ φηη ε ζπκθσλία
αληαιιαγήο ζα δηαγξαθφηαλ κε ηελ θαηαβνιή ηεο απνδεκίσζεο ιφγσ ηεο αξλεηηθήο
αγνξαίαο αμίαο γηα ηελ Διιάδα. Ζ απφ ηελ Διιάδα νθεηιφκελε ππνρξέσζε, πνπ ζα
έπξεπε λα είρε εμαιεθζεί ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηνλ επαλαζρεδηαζκφ κηαο λέαο
ζπλαιιαγήο, ε νπνία πξνέβιεπε λέεο ππνρξεψζεηο γηα ηελ Διιάδα, ιακβάλνληαο
ππφςε απηήλ ηελ ππνρξέσζε. Έηζη, νη αλαζεσξήζεηο είραλ σο απνηέιεζκα ηελ
αλαβνιή ησλ επηπηψζεσλ ηεο αξλεηηθήο αμίαο γηα ηελ Διιάδα εμαπιψλνληαο ηελ γηα
κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα, πεξίπνπ 30 έηε, δειαδή 20 ρξφληα πεξηζζφηεξν απφ φ,
ηη είρε ζπκθσλεζεί αξρηθά. Ωο απνηέιεζκα, νη πξάμεηο αλαδηάξζξσζεο πνπ
εθαξκφζηεθαλ ην 2005 θαη ην 2008 ήηαλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ε ξεηή αλαγλψξηζε
ηεο αχμεζεο ηεο ππνρξέσζεο (θχξην πνζφ ηνπ δαλείνπ) πνπ θαηαγξάθεθε σο ρξένο
ηεο Διιάδαο. Με άιια ιφγηα, ε αχμεζε ηνπ αξρηθνχ πνζνχ ηνπ δαλείνπ πνπ
ρνξεγήζεθε ζηελ Διιάδα ζα πξέπεη λα θαηαγξάθεηαη ζην δεκφζην ρξένο.
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Δπηπιένλ, ηελ ίδηα ζηηγκή, πξέπεη λα γίλεη δηφξζσζε ζε φιε ηελ πεξίνδν γηα ην
έιιεηκκα ηεο Διιάδαο, θαζψο νη ξνέο ησλ ηφθσλ ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε
αληαιιαγήο κεηψλνληαη θαηά πνζφ ίζν κε ην κέξνο ηεο θάζε ζπκβηβαζηηθήο ξνήο πνπ
αθνξά ζηελ απφζβεζε ηνπ δαλείνπ (απηφ είλαη κία νηθνλνκηθή ζπλαιιαγή ρσξίο
θακία επίπησζε ζην έιιεηκκα), ελψ νη ηφθνη ηνπ δαλείνπ αθφκα θαηαινγίδνληαη σο
δαπάλεο. Ζ κέζνδνο εμεγείηαη κέζσ ελφο παξαδείγκαηνο ζηελ 3ε έθδνζε ηνπ
Δγρεηξίδην γηα ην δεκφζην έιιεηκκα θαη ην δεκφζην ρξένο (Μέξνο VIII).
Όιεο νη θαηάιιειεο δηνξζψζεηο έρνπλ πιένλ εθαξκνζηεί ζηελ ΓΤΔ θνηλνπνίεζε
πνπ δεκνζηεχηεθε ζηηο 15 Ννεκβξίνπ 2010. ηελ ηειεπηαία, ε δηφξζσζε γηα ηηο
ζρεηηθέο ζπλαιιαγέο έρεη ηα εμήο απνηέιεζκα:
1) Αύμεζε ηνπ ρξένπο (ρνξεγνύκελν δάλεην)10
Πνζά ζε εθαηνκκύξηα €
2006
2007
5.125,5
5.125,5

2008
5.400,0

2009
5.281,7

2) Μείσζε ηνπ ειιείκκαηνο (απόζβεζε ηνπ δαλείνπ)
Πνζά ζε εθαηνκκύξηα
2006
*

2007
*

2008
123

* «πεξίνδνο ράξηηνο» (ρσξίο δηαθαλνληζκνχο
ζπκθσλήζεθε ην 2005)

2009
118,3

ππφ ην λέν ζπκβφιαην swap πνπ

IV) πκπέξαζκα
Πξηλ απφ ηε δηφξζσζε πνπ δεηήζεθε απφ ηελ Eurostat, ην χςνο ηνπ Διιεληθνχ
δεκνζίνπ ρξένπο δελ αληηθαηφπηξηδε ην πξαγκαηηθφ επίπεδν ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ
πξνέθπςαλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπκβνιαίνπ swap ηνλ Ηνχλην ηνπ 2001.
Οη παξαπάλσ αλαθεξζείζεο έξεπλεο δείρλνπλ φηη ε εθαξκνγή δηαθνξεηηθψλ swaps ην
2001 είραλ δνκεζεί κε πξφζεζε λα κεησζεί ην πνζφ ηνπ αλεμφθιεηνπ ρξένπο γηα ην
απνηηκψκελν θνκκάηη ζε μέλα λνκίζκαηα κεηά ηε κεηαηξνπή ηνπ ζε επξψ, κε ηε
κειεηεκέλε ρξήζε ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο δηαθνξεηηθήο απφ απηήλ πνπ ίζρπε
εθείλε ηε ζηηγκή. Σν IRS κε ζπγθεθξηκέλε θαηαλνκή ησλ ξνψλ ήηαλ έλα θξίζηκν
ζεκείν απηνχ ηνπ παγθφζκηνπ δηαθαλνληζκνχ, αθνχ ζρεδηάζηεθε κε ηξφπν έηζη ψζηε
ε απνδεκίσζε πνπ ζα θαηαβάιινληαλ θαλνληθά απφ ηελ Διιεληθή Κπβέξλεζε
επεθηάζεθε, κεηά απφ ηελ πεξίνδν ράξηηνο δχν εηψλ, αξρηθά κέρξη ην 2019 θαη
θαηφπηλ κέρξη ην 2037.
18. Όζνλ αθνξά ηελ επίπησζε ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ, πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηελ θνηλνπνίεζε, ην ρξένο
απμήζεθε θαηά 2.830 δηο επξψ ην 2001. Τπήξμε κηα πεξίνδνο ράξηηνο δχν εηψλ, ην 2002 θαη ην 2003, ρσξίο
αληαιιαγέο δηαθαλνληζκψλ ζην πιαίζην ηνπ IRS, έηζη ψζηε ε απφζβεζε ηνπ αξρηθνχ δαλείνπ λα αξρίζεη ην 2004
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Αθνινπζψληαο ηελ δηεξεχλεζε ηεο Eurostat γηα ηα ζέκαηα ζπκθσληψλ αληαιιαγήο
ζηελ Διιάδα, φιεο νη αξκφδνπζεο δηνξζψζεηο έρνπλ εθαξκνζηεί ζηε ΓΤΔ πνπ
δεκνζηεχηεθε ζηηο 15 Ννεκβξίνπ 2010.
6. Πιεξσηέεο ππνρξεώζεηο ηεο Κπβέξλεζεο
Οη πιεξσηέεο ππνρξεψζεηο αλαθέξνληαη ζηηο απιήξσηεο ππνρξεψζεηο ηεο
Κπβέξλεζεο19. Σν κεγαιχηεξν κέξνο απηψλ ησλ απιήξσησλ ππνρξεψζεσλ ζηελ
Διιάδα ζρεηίδεηαη κε ηηο αγνξέο ησλ δεκφζησλ λνζνθνκείσλ θαη θαηφπηλ
αλαγλψξηζήο ηνπο απφ ηελ Eurostat αλαθέξζεθαλ ζηελ θνηλνπνίεζε ηεο Διιεληθήο
ΓΤΔ ηνλ Απξίιην ηνπ 2010.
Ζ δηεπξπκέλε κεζνδνινγηθή επίζθεςε Οθησβξίνπ – Ννεκβξίνπ έδσζε ηδηαίηεξε
βαξχηεηα ζην ζέκα ησλ πιεξσηέσλ ππνρξεψζεσλ (βιέπε κέξνο ΗΗΗ παξαθάησ) θαη
ηδηαίηεξα γηα ηελ πιεξφηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ησλ δπλεηηθά δηαζέζηκσλ
πιεξνθνξηψλ.
Μεηά απφ πεξαηηέξσ έξεπλα θαη ζπιινγή ζηνηρείσλ απφ ηελ ΔΛΣΑΣ,
αλαγλσξίζηεθαλ πιεξσηέεο ππνρξεψζεηο πνπ ζρεηίδνληαλ κε απιήξσηεο
ππνρξεψζεηο ησλ ππνπξγείσλ (θεληξηθή θπβέξλεζε), ησλ ηακείσλ θνηλσληθήο
αζθάιηζεο (θπξίσο ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ ππνρξεψζεσλ θαηά ηελ απνρψξεζε ησλ
δεκνζίσλ ππαιιήισλ – βιέπε παξάγξαθν 4 αλσηέξσ) θαη δήκνπο (ηνπηθή
απηνδηνίθεζε).
Ο αληίθηππνο ζην δεκφζην έιιεηκκα ζα κπνξνχζε λα είλαη ζεηηθφο ή αξλεηηθφο ζε
νπνηνδήπνηε ζπγθεθξηκέλν έηνο, αλάινγα κε ην αλ ην απφζεκα ησλ απιήξσησλ
ππνρξεψζεσλ έρεη απμεζεί ή κεησζεί. Γελ ππάξρεη θακία επίπησζε
ζρεηηθά κε ην δεκφζην ρξένο, δεδνκέλνπ φηη ν νξηζκφο ηνπ ρξένπο βάζεη ηεο ΓΤΔ
απνθιείεη απηή ηελ θαηεγνξία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ.
7. Άιια ζέκαηα
Σξηκεληαία ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηαηηζηηθά Γεκνζίνπ
Καηά ην παξειζφλ ηα ηξηκεληαία ζηαηηζηηθά ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο γηα ην
έιιεηκκα βαζίδνληαλ ζε εηήζηα πξφβιεςε
πνπ θαηαλεκφηαλ βάζεη ελφο
ππνηηζέκελνπ ηξηκεληαίνπ κνηίβνπ. Απηφ νδήγεζε ζε ζεκαληηθέο αλαζεσξήζεηο πξνο
ηα πίζσ ησλ ηξηκεληαίσλ ζηνηρείσλ θαζψο νη πξνβιέςεηο άιιαδαλ, ηδηαίηεξα θαηά ηελ
πεξίνδν ζχληαμεο ησλ πξψησλ εηεζίσλ ζηνηρείσλ.
Μεηά απφ κηα ζπληνληζκέλε πξνζπάζεηα απφ ηελ ΔΛ.ΣΑΣ, απφ ην πξψην ηξίκελν
ηνπ 2010, ηα ειιεληθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία αλά ηξίκελν γηα ηα δεκφζηα νηθνλνκηθά
παξάγνληαη κε παξφκνην ηξφπν κε απηφ ησλ εηεζίσλ, βαζηδφκελα ζε άκεζεο πεγέο
δεδνκέλσλ. Θα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ην ζεκείν εθθίλεζεο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ
ειιείκκαηνο ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο ζε δεδνπιεπκέλε βάζε είλαη (φπσο θαη γηα ηα
εηήζηα ζηνηρεία) ην ηζνδχγην ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ζε ηακεηαθή βάζε.
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2010, ηα ζηνηρεία ηνπ 2009 θαη πξηλ παξέκελαλ ππνινγηδφκελα
κε βάζε ηνλ παιηφ ηξφπν ζχλζεζήο ηνπο (εηήζηα πξφβιεςε ή παξαγσγή
19

Πξέπεη λα δηαρσξηζηνχλ απφ ηα «ιεμηπξφζεζκα» πνπ ζηελ Διιάδα αλαθέξνληαη ζε εθείλεο ηεο πιεξσηέεο
ππνρξεψζεηο πνπ παξακέλνπλ αλεμφθιεηεο πέξαλ ηεο λφκηκεο θαζπζηέξεζεο πιεξσκήο (ζπλήζσο 60 εκέξεο).
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θαηαλεκεκέλε ζε ηξίκελα κε ηε ρξήζε ελφο ηζηνξηθά βαζηδφκελνπ „θιεηδηνχ‟). Έηζη
ηα ζηνηρεία γηα ηα δχν πξψηα ηξίκελα ηνπ 2010 δελ ήηαλ ζπγθξίζηκα κε ηα δχν
πξψηα ηξίκελα ηνπ 2009. πκθσλήζεθε φηη ε ίδηα κέζνδνο ζχλζεζεο ζα εθαξκνζηεί
γηα ηα ζηνηρεία ηνπ 2009 θαη φηη απηή ε εξγαζία ζα νινθιεξψλνληαλ κέρξη ην ηέινο
Γεθεκβξίνπ ηνπ 2010 καδί κε ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ηξίηνπ ηξηκήλνπ
2010.
Ζ ΔΛ.ΣΑΣ παξήγαγε θαη παξνπζίαζε ζηελ Eurostat κηα πιήξε ζπκθσλία κεηαμχ
ηεο ηακεηαθήο βάζεο ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο γηα ηνλ θξαηηθφ
πξνυπνινγηζκφ θαη ηνπ ειιείκκαηνο ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο βάζεη ESA.
Γεδνκέλνπ φηη απηή είλαη ε πξψηε θνξά πνπ νη Έιιελεο ζηαηηζηηθνί έρνπλ ζπληάμεη
ηα ηξηκεληαία ζηνηρεία κε απηφλ ηνλ ηξφπν, ζπλερίδνπλ λα ππάξρνπλ νξηζκέλα
πνηνηηθά δεηήκαηα, ηδίσο φζνλ αθνξά ζηε ζηαηηζηηθή δηαθνξά κε ηα ζηνηρεία ηεο
Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο (ε νπνία παξακέλεη πςειή γηα ηελ Κεληξηθή Κπβέξλεζε)
θαζψο θαη κε ηελ θάιπςε ησλ θνξέσλ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη απηψλ εθηφο
πξνυπνινγηζκνχ ζε ζηαηηζηηθέο έξεπλεο. Οη αλεζπρίεο απηέο αλακέλεηαη λα
εμεηαζζνχλ θαηά ηνπο επφκελνπο κήλεο, κε ηε βνήζεηα ζρεηηθψλ εθζέζεσλ πξνφδνπ
θαη βειηηψζεσλ ηεο δεκφζηαο ινγηζηηθήο20.

Μέξνο ΙΙΙ Η εθηεηακέλε ΓΤΔ κεζνδνινγηθή επίζθεςε ηνπ ΟθησβξίνπΝνεκβξίνπ 2010
20

Γηα παξάδεηγκα ε κεληαία έξεπλα πνπ παξνπζηάζηεθε απφ ην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο γηα φινπο ηνπο
θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο.
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i) Δηζαγσγή
Ζ Eurostat αλέιαβε κηα κεζνδνινγηθή επίζθεςε ζηελ Διιάδα (11ε Οθησβξίνπ 2010
έσο 9ε Ννεκβξίνπ 2010) αθνχ είρε ελεκεξψζεη ηελ επηηξνπή ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ
γηα ζέκαηα λνκηζκαηηθά, ρξεκαηνπηζησηηθά θαη ηζνδπγίνπ πιεξσκψλ (CMFB) θαζψο
θαη ηελ Οηθνλνκηθή θαη Υξεκαηννηθνλνκηθή Δπηηξνπή (EFC) .
Ο θχξηνο ζηφρνο απηήο ηεο επίζθεςεο ήηαλ λα εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα φζνλ αθνξά
ηελ πνηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ. Σν επίθεληξν ηεο επίζθεςεο ήηαλ ηα ζηνηρεία γηα ην
2009.
Ζ πνηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ εμαξηάηαη απφ ηε ζπκκφξθσζή ηεο κε ηνπο ινγηζηηθνχο
θαλφλεο, ηελ πιεξφηεηα, ηελ αμηνπηζηία, ηελ επηθαηξφηεηα θαη ηε ζπλέπεηα. Ζ
αμηνιφγεζε επηθεληξψζεθε ζηα αθφινπζα ζέκαηα πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ ειιεληθή
απνγξαθή ηεο ΓΤΔ: Ζ νξηνζέηεζε ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, ε ηαμηλφκεζε ησλ
δεκφζησλ ζπλαιιαγψλ θαη νθεηιψλ θαη ν ρξφλνο θαηαγξαθήο ηνπο.
Πξσηεχνληνο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ Eurostat ήηαλ λα αμηνινγήζεη θαηά πφζνλ ηα
δεδνκέλα ηνπ ειιεληθνχ ρξένπο θαη ειιείκκαηνο ήηαλ πιήξε, πεξηεθηηθά θαη
αμηφπηζηα. Απφ ηελ άπνςε απηή, ηα ηέζζεξα θχξηα ζεκεία πνπ εμεηάζζεθαλ θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο ήηαλ:
A. Ζ θάιπςε ηνπ κεηξψνπ ησλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ ή θνξέσλ πνπ επνπηεχνληαη
απφ δεκφζηνπο θνξείο πνπ ζεσξνχληαη φηη αλήθνπλ ζηνπο ππνηνκείο ηεο γεληθήο
θπβέξλεζεο.
B. Ζ επεμεξγαζία θαη ππνβνιή εθζέζεσλ ζρεηηθά κε νθεηιέο πνπ θαηαγξάθνληαη απφ
δεκφζηνπο ή επνπηεπφκελνπο θνξείο.
Γ. Ζ θαηαγξαθή ησλ δαλείσλ κε εκεδαπψλ ηξαπεδψλ πνπ, ελδερνκέλσο, δελ έρνπλ
θαηαγξαθεί κέρξη ζήκεξα ζηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο ινγαξηαζκνχο.
Γ. Σα ινγηζηηθά θαη ειεγθηηθά ζπζηήκαηα.
ii ) Γηεμαγσγή ηεο επίζθεςεο
Ζ κεζνδνινγηθή επίζθεςε έγηλε κε φζν ην δπλαηφλ εκπεξηζηαησκέλν θαη
εμαληιεηηθφ ηξφπν εληφο ηνπ δηαζέζηκνπ ρξφλνπ. χκθσλα κε ην άξζξν 12 ηνπ
θαλνληζκνχ ηνπ πκβνπιίνπ (EC) αξηζ. 479/2009, φπσο ηξνπνπνηήζεθε, ε ΔΛ.ΣΑΣ.
ππνζηήξημε ηελ Eurostat κε ηελ νξγάλσζε θαη ην ζπληνληζκφ ησλ απαξαίηεησλ
ζπδεηήζεσλ θαη ζπκκεηείρε καδί κε ηελ Eurostat ζε φιεο ηηο επηζθέςεηο πνπ έγηλαλ.
Έλαο εθπξφζσπνο ηνπ Διιεληθνχ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ παξαθνινχζεζε νξηζκέλεο
επηζθέςεηο κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ παξαηεξεηή.
Ζ Eurostat επηζθέθζεθε νξηζκέλνπο δεκφζηνπο θνξείο (ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο, ηεο
ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ηα ηακεία θνηλσληθήο αζθάιηζεο φπσο νξίδνληαη ζην ΔΛ
95) θαη επνπηεπφκελνπο νξγαληζκνχο. Οη θνξείο επηιέρζεθαλ κέζα απφ έλα ζχλνιν
θνξέσλ πνπ αληηπξνζψπεπε πεξίπνπ ην 80% ηνπ ειιεληθνχ δεκφζηνπ
πξνυπνινγηζκνχ θαη ελέπηπηαλ ζηα ζεκεία ελδηαθέξνληνο Α έσο Γ, πνπ αλαθέξνληαη
παξαπάλσ.
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Ζ Eurostat είλαη επγλψκσλ πξνο ηελ ΔΛ.ΣΑΣ., ην Διιεληθφ Διεγθηηθφ πλέδξην θαη
ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ θνξέσλ πνπ επηζθέθζεθε γηα ηελ επνηθνδνκεηηθή ππνζηήξημή
ηνπο ζηελ απνζαθήληζε ησλ ζεκάησλ πνπ εμεηάζζεθαλ.
iii) πκπεξάζκαηα
Σα ινγηζηηθά ζπζηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο ππεξεζίεο ηεο Διιεληθήο
Κπβέξλεζεο, εδψ θαη πνιιά ρξφληα, ελ κέξεη, ήηαλ ειιηπή (π.ρ. φζνλ αθνξά ηα
θαηαβιεηέα πνζά θαη ηνπο δεκφζηνπο θνξείο) θαη σο εθ ηνχηνπ δελ είλαη πιήξσο
δηαθαλή.
Οη πην πξφζθαηεο κεζνδνινγηθέο επηζθέςεηο, θαη ηδηαίηεξα ε ηειεπηαία κεζνδνινγηθή
επίζθεςε ζηελ Διιάδα θαη νη ζπλαθείο εξγαζίεο γηα ηε θνηλνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ
ηνπ 2009, επέηξεςαλ ζηελ ΔΛ.ΣΑΣ θαη ηηο Διιεληθέο Αξρέο λα πξνβνχλ ζε
ιεπηνκεξή
απνγξαθή
γηα
λα
εθηηκεζεί
ε
πιεξφηεηα
θαη
αμηνπηζηία ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ
ζηνηρείσλ ηνπ ρξένπο θαη ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ 2009 ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηνπ
ΔΛ 95.
Σα ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηα ηέζζεξα θχξηα ζέκαηα πνπ θαιχπηνληαη είλαη ηα
εμήο:
Α) Κάιπςε ησλ δεκφζησλ θνξέσλ θαη ησλ επνπηεπφκελσλ θνξέσλ: Ζ ΔΛ.ΣΑΣ. θαη
νη Διιεληθέο Αξρέο πξαγκαηνπνίεζαλ κηα απνγξαθή γηα λα αμηνινγήζνπλ ηε
πιεξφηεηα ηνπ κεηξψνπ ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. θαη ησλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηνπο
δεκφζηνπο νξγαληζκνχο θαη ηνπο επνπηεπφκελνπο θνξείο. Ωο απνηέιεζκα ηεο
δηαδηθαζίαο απηήο, έλαο αξηζκφο ησλ θνξέσλ εληνπίζηεθαλ θαη έρνπλ
αλαηαμηλνκεζεί ζην ηνκέα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο. Ζ ΔΛ.ΣΑΣ εθαξκφδεη έλα
επηθαηξνπνηεκέλν ζχζηεκα κε ζηφρν ηελ εμαζθάιηζε φηη ην κεηξψν φισλ ησλ
δεκφζησλ νξγαληζκψλ θαη ησλ επνπηεπφκελσλ θνξέσλ δηαηεξείηαη ζπλερψο
αλαλεσκέλν ζην κέιινλ θαη φηη παξέρνληαη πιεξνθνξίεο γηα θάζε έλα απφ ηνπο
δεκφζηνπο νξγαληζκνχο θαη ηνπο θνξείο ζε ηαθηηθή βάζε.
Β) Δπεμεξγαζία θαη ππνβνιή εθζέζεσλ ησλ πνζψλ πιεξσηέσλ ππνρξεψζεσλ: Γηα ηα
ζηνηρεία ηνπ 2009, ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ δαπαλψλ θαη ησλ εζφδσλ πνπ
ππνβάιινληαλ ζηελ ΔΛ.ΣΑΣ ήηαλ ζε ηακεηαθή βάζε θαη φρη ζε δεδνπιεπκέλε
βάζε.
Ζ
ΔΛ.ΣΑΣ
θαη
νη
Διιεληθέο Αξρέο πξνέβεζαλ ζε κηα απνγξαθή γηα λα αμηνινγήζνπλ ηε πιεξφηεηα
θαη ην ρξφλν θαηαγξαθήο ησλ δαπαλψλ θαη ησλ εζφδσλ ησλ ζηνηρείσλ. Γηα ην έηνο
2009, έρεη ιεθζεί ππφςε ε δηαδηθαζία ζπιινγήο ησλ ππνρξεψζεσλ θαη νη
πξνζαξκνγέο έρνπλ γίλεη ζχκθσλα κε ην ΔΛ95. Μεηά ηηο κεζνδνινγηθέο επηζθέςεηο
ηεο Eurostat γηα ηε ΓΤΔ, θαη ζηα πιαίζηα ηεο κεηαξξχζκηζεο
ηνπ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο πνπ αλαθέξεηαη ζην (Γ)
παξαθάησ, νη Διιεληθέο Αξρέο πνπ εξγάδνληαη ζηηο ινγηζηηθέο κεζφδνπο ζα πξέπεη
λα ππνβάιινπλ ζηνηρεία ζε ηαθηηθή βάζε, ηφζν ηα ηακεηαθά φζν θαη ησλ
ππνρξεψζεσλ ζην κέιινλ.
Γ) Καηαγξαθή ησλ δαλείσλ απφ κε εγρψξηεο ηξάπεδεο: Ζ κεζνδνινγηθή επίζθεςε
νδήγεζε ζηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ θαηαγξαθή, ελφο κηθξνχ αξηζκνχ κε
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θαηαγεγξακκέλσλ παξειζφλησλ δαλείσλ πνπ ρνξεγήζεθαλ
νξγαληζκνχο ή επνπηεπφκελνπο θνξείο απφ κε εγρψξηεο ηξάπεδεο.

ζε

δεκφζηνπο

Γ) Λνγηζηηθά θαη ειεγθηηθά ζπζηήκαηα: ε γεληθέο γξακκέο ε κεζνδνινγηθή
επίζθεςε ζηελ Διιάδα επηβεβαίσζε πξνεγνχκελα ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηηο
δηαδηθαζίεο ππνβνιήο εθζέζεσλ θαη ινγαξηαζκψλ πνπ δηθαηνινγνχλ ηα ζηνηρεία
πνπ ππνβιήζεθαλ ην 2009, δεδνκέλνπ φηη ε δηαδηθαζία γηα ηελ ππνβνιή ησλ
ζηνηρείσλ ηνπ ρξένπο θαη ηνπ ειιείκκαηνο ήηαλ θαηαθεξκαηηζκέλε,
πνιιέο πεξηπηψζεηο πεξηιάκβαλαλ ινγηζηηθά ζπζηήκαηα κφλν ηακεηαθήο βάζεο θαη
ζεζκηθέο κνλάδεο πνπ εθάξκνδαλ δηαθνξεηηθά ινγηζηηθά ζπζηήκαηα θαη θαλφλεο. Σα
ινγηζηηθά ζπζηήκαηα ζηα νπνία βαζίζηεθαλ ηα ζηνηρεία ηνπ 2009 αλακνξθψλνληαη
θαη αλαθαηαζθεπάδνληαη ζε νιφθιεξν ηνλ ηνκέα ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο γηα λα
εμαζθαιίζνπλ φηη κπνξνχλ, ζην κέιινλ, λα ζπιιέγνληαη ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία, λα
επεμεξγάδνληαη, λα ππνβάιινληαη θαη λα ειέγρνληαη κε έλα ηαθηηθφ, αμηφπηζην,
ζπλεπή, πεξηεθηηθφ θαη έγθαηξν ηξφπν.
Λακβάλνληαο ππφςε ην έξγν πνπ επηηειείηαη, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ παξνχζα
έθζεζε, ηα ηειεπηαία ζηνηρεία ηνπ ρξένπο θαη ηνπ ειιείκκαηνο γηα ηελ Διιάδα δίλνπλ
πιένλ, θαηά ηελ άπνςε ηεο Eurostat, κηα θαη 'νπζίαλ αμηφπηζηε εηθφλα, ζχκθσλα κε
ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΔΛ95. Οη κεζνδνινγηθέο επηζθέςεηο δελ βξήθαλ θαλέλα
απνδεηθηηθφ ζηνηρείν άιισλ ζεκαληηθψλ παξαιείςεσλ. Όια ηα επξήκαηα απφ ηηο
επηζθέςεηο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηελ ΔΛ.ΣΑΣ γηα λα γίλνπλ πξνζαξκνγέο γηα
ηε ζεηξά δεδνκέλσλ 2006-2009.
Ζ Eurostat επνκέλσο θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα αλαζεσξεκέλα ζηνηρεία
γηα ηελ πεξίνδν 2006-2009 είλαη επαξθψο αμηφπηζηα γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο ΓΤΔ,
ζχκθσλα κε ηελ πνηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ ησλ άιισλ θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ.
Ζ Eurostat έρεη ζπλεπψο άξεη ηηο επηθπιάμεηο ηεο γηα ηα ειιεληθά δεκνζηνλνκηθά
ζηνηρεία γηα ηα έηε 2006-2009.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι
Αλαζεσξήζεηο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ δεκνζηνλνκηθνύ ειιείκκαηνο θαη ηνπ δεκόζηνπ ρξένπο κεηαμύ ησλ θνηλνπνηήζεσλ ΓΤΔ Απξηιίνπ θαη
Ννεκβξίνπ 2010 γηα ηελ πεξίνδν 2006-2009
Α. Έιιεηκκα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο
EUR εθαηνκκχξηα / % ΑΔΠ

2006 % ΑΔΠ 2007 % ΑΔΠ 2008 % ΑΔΠ 2009 % ΑΔΠ
-4613 -2.18
-2987 -1.32
-4060 -1.71
-3808 -1.62

Γεληθή Κπβέξλεζε
Κεληξηθή Κπβέξλεζε
-2999 -1.42
Οξγαληζκνί Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο -1614 -0.76
Σνπηθή Απηνδηνίθεζε
0
0

-1928 -0.85
-979 -0.43
-80
-0.04

-2727 -1.15
-1221 -0.52
-112 -0.05

-1757 -0.75
-1865 -0.79
-186 -0.08

Β. Υξένο γεληθήο θπβέξλεζεο
EUR εθαηνκκχξηα / % ΑΔΠ

2006 % ΑΔΠ 2007 % ΑΔΠ 2008 % ΑΔΠ 2009 % ΑΔΠ
18466 8.74
21850 9.62
24144 10.19
24625 10.48

Γεληθή Κπβέξλεζε
Κεληξηθή Κπβέξλεζε
18466 8.74
Οξγαληζκνί Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο 0
0
Σνπηθή Απηνδηνίθεζε
0
0

21850 9.62
0
0
0
0

24144 10.19
0
0
0
0

24625 10.48
0
0
0
0
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