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Δπηηειηθή χλνςε
Απηή ε έθζεζε θαηαξηίζηεθε πξνο απάληεζε ζηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ πκβνπιίνπ
Οηθνλνκηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο ΔΔ (ECOFIN) ηεο 10εο Ννεκβξίνπ 2009, ζχκθσλα κε
ηα νπνία ε Δπηηξνπή θιήζεθε λα εηνηκάζεη έθζεζε ζρεηηθά κε ηα «πξνβιήκαηα πνπ
αλέθπςαλ εθ λένπ ζηηο δεκνζηνλνκηθέο ζηαηηζηηθέο ηεο Διιάδαο». Ζ Δπηηξνπή
θιήζεθε επίζεο απφ ην πκβνχιην λα «πξνηείλεη ηα θαηάιιεια κέηξα πνπ πξέπεη λα
ιεθζνχλ γηα λα αληηκεησπηζηεί απηή ηελ θαηάζηαζε». Ζ Δπηηξνπή πξφθεηηαη λα
απαληήζεη ζε απηή ηελ ηειεπηαία πξφζθιεζε ζηα πιαίζηα κηαο ζχζηαζεο γηα
απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο βάζεη ηνπ άξζξνπ 126 παξάγξαθνο 9 ηεο πλζήθεο γηα ηε
Λεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΛΔΔ), θαζψο θαη ελφο ζρεδίνπ δξάζεο γηα
ηελ
αληηκεηψπηζε
ησλ
ζηαηηζηηθψλ
πξνβιεκάησλ
ηεο
Διιάδαο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηαθπβέξλεζεο.
ηηο 2 θαη 21 Οθησβξίνπ 2009, νη ειιεληθέο αξρέο δηαβίβαζαλ ζηελ Eurostat δχν
δηαθνξεηηθέο δέζκεο πηλάθσλ ζηα πιαίζηα ηεο θνηλνπνίεζεο ηεο Γηαδηθαζίαο
Τπεξβνιηθνχ Διιείκκαηνο (ΓΤΔ), νη νπνίνη θάιππηαλ ηα ζηνηρεία γηα ην δεκφζην
έιιεηκκα θαη ρξένο γηα ηα έηε 2005-2008, θαζψο θαη πξφγλσζε γηα ην έηνο 2009.
ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 21εο Οθησβξίνπ, ην δεκφζην έιιεηκκα γηα ην 2008
αλαζεσξήζεθε απφ ην 5% ηνπ ΑΔΠ (δείθηεο πνπ θνηλνπνηήζεθε απφ ηελ Διιάδα θαη
δεκνζηεχηεθε θαη επηθπξψζεθε απφ ηελ Eurostat ηνλ Απξίιην ηνπ 2009) ζην 7,7%
ηνπ ΑΔΠ. Σελ ίδηα ζηηγκή, νη ειιεληθέο αξρέο αλαζεψξεζαλ θαη ην πξνυπνινγηζζέλ
έιιεηκκα γηα ην 2009 απφ ην 3,7% ηνπ ΑΔΠ (λνχκεξν πνπ θνηλνπνηήζεθε ηελ
άλνημε) ζην 12,5% ηνπ ΑΔΠ, επηθαινχκελεο έλαλ αξηζκφ παξαγφλησλ (επίδξαζε ηεο
νηθνλνκηθήο θξίζεο, δεκνζηνλνκηθέο απνθιίζεηο ιφγσ ηεο πξνεθινγηθήο πεξηφδνπ
θαη ινγηζηηθέο απνθάζεηο). χκθσλα κε ηνπο ζπλήζεηο θαλνληζκνχο θαη πξαθηηθέο,
απηή ε έθζεζε αζρνιείηαη κφλν κε εθηηκήζεηο παξειζφλησλ ζηνηρείσλ.1
Αλαζεσξήζεηο απηνχ ηνπ κεγέζνπο ζην επίπεδν δείθηε ηνπ θνηλνπνηεζέληνο
δεκνζίνπ ειιείκκαηνο ιακβάλνπλ ρψξα πάξα πνιχ ζπάληα ζηα θξάηε-κέιε ηεο ΔΔ,
εληνχηνηο, ζηελ Διιάδα παξφκνηεο αλαζεσξήζεηο έρνπλ γίλεη ζε αξθεηέο
πεξηπηψζεηο. Απηέο νη πξφζθαηεο αλαζεσξήζεηο αληαλαθινχλ ηελ έιιεηςε πνηφηεηαο
ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ζηαηηζηηθψλ ηεο Διιάδαο (θαη γεληθφηεξα ησλ
καθξννηθνλνκηθψλ ζηαηηζηηθψλ) θαη θαηαδεηθλχνπλ φηη ε πξφνδνο πνπ έρεη
επηηεπρζεί ζηελ θαηάξηηζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ζηαηηζηηθψλ ζηελ Διιάδα θαη ν
ελδειερήο έιεγρνο ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηεο Διιάδαο απφ ηελ Eurostat απφ
ην 2004 (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 10 επηζθέςεσλ ζηα πιαίζηα ηεο ΓΤΔ θαη 5
επηθπιάμεσλ επί ησλ θνηλνπνηεζέλησλ ζηνηρείσλ) δελ ήηαλ αξθεηά ψζηε ε πνηφηεηα
ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ζηαηηζηηθψλ ηεο Διιάδαο λα θζάζεη ζην επίπεδν ησλ άιισλ
θξαηψλ-κειψλ ηεο ΔΔ.

1

χκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο θαη πξαθηηθέο, ηα πξνυπνινγηζζέληα ζηνηρεία γηα ην έιιεηκκα θαη
ρξένο πνπ ππνβάιινπλ ηα θξάηε-κέιε δελ ειέγρνληαη απφ ηελ Eurostat ή άιιν φξγαλν ηεο Δπηηξνπήο,
αιιά ε Δπηηξνπή δεκνζηεχεη ηηο δηθέο ηεο καθξννηθνλνκηθέο πξνγλψζεηο. Έηζη, αλ θαη ππάξρεη κηα
νπζηαζηηθή ζρέζε αλάκεζα ζηελ πνηφηεηα ησλ ζηαηηζηηθψλ (δει. ζηνηρεία γηα πξνεγνχκελν έηνο) θαη
ηελ αμηνπηζηία ησλ πξνυπνινγηζζέλησλ ζηνηρείσλ (δει. εθηηκήζεηο ή πξνγλψζεηο γηα κηα επηθείκελε ή
κειινληηθή πεξίνδν) ε παξνχζα έθζεζε δελ ζα αζρνιεζεί κε ηερληθέο δηαδηθαζίεο ή ζεζκηθά ζέκαηα
πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνεηνηκαζία θαη δηάρπζε πξνβιεπφκελσλ ζηνηρείσλ.

3

Όζνλ αθνξά ζηελ θνηλνπνίεζε ηεο ΓΤΔ ηεο 21εο Οθησβξίνπ 2009, ε Eurostat δελ
επηθχξσζε ηα ζηνηρεία θαη εθθξεκεί αθφκε έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο αλαπάληεησλ
εξσηεκάησλ θαη ζεκάησλ γηα νξηζκέλνπο βαζηθνχο ηνκείο, φπσο νη νξγαληζκνί
θνηλσληθήο αζθάιηζεο, νη αλεμφθιεηεο ππνρξεψζεηο λνζνθνκείσλ, νη ζπλαιιαγέο
κεηαμχ θπβέξλεζεο θαη δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ. Απηά ηα ζέκαηα πξέπεη λα ιπζνχλ
θαη δελ κπνξνχκε λα απνθιείζνπκε ην γεγνλφο φηη θάηη ηέηνην ζα νδεγήζεη ζε
πεξαηηέξσ αλαζεσξήζεηο ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ζηαηηζηηθψλ ηεο Διιάδαο ηδηαίηεξα
γηα ην 2008 , αιιά πηζαλφηαηα θαη γηα πξνεγνχκελα έηε.
χκθσλα κε ηε έθζεζε, ε αλαζεψξεζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ζηαηηζηηθψλ ηεο
Διιάδαο νθείιεηαη ζε δχν δηαθνξεηηθέο , αιιά ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο,
αιιεινεμαξηψκελεο θαηεγνξίεο πξνβιεκάησλ: πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε
ζηαηηζηηθέο αδπλακίεο θαη πξνβιήκαηα πνπ νθείινληαη, γεληθφηεξα, ζηελ αλεπάξθεηα
ησλ αξκφδησλ ειιεληθψλ θνξέσλ. Ζ πξψηε θαηεγνξία πξνβιεκάησλ αθνξά ζε
κεζνδνινγηθέο αδπλακίεο θαη αλεπαξθείο ηερληθέο δηαδηθαζίεο ηεο ειιεληθήο
ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο (ΔΤΔ), θαζψο θαη άιισλ θνξέσλ πνπ παξέρνπλ ζηνηρεία θαη
πιεξνθνξίεο ζηελ ΔΤΔ, θαη ηδηαίηεξα ην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο (ΓΛΚ)
θαη ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ. Ζ δεχηεξε θαηεγνξία πξνβιεκάησλ πεγάδεη απφ ηελ
αλεπαξθή δηαθπβέξλεζε, δειαδή ειιηπή ζπλεξγαζία θαη έιιεηςε ζαθψλ
αξκνδηνηήησλ αλάκεζα ζηνπο δηάθνξνπο θνξείο θαη ππεξεζίεο πνπ εκπιέθνληαη ζηηο
θνηλνπνηήζεηο ηεο ΓΤΔ, ζπγθερπκέλεο αξκνδηφηεηεο ζε επίπεδν ππαιιήισλ,
ακθηιεγφκελε δηθαηνδνζία θαη εμνπζίεο ζηειερψλ, έιιεηςε γξαπηψλ νδεγηψλ θαη
ηεθκεξίσζεο, θαηλφκελα πνπ αθήλνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ ζηαηηζηηθψλ εθηεζεηκέλε ζε
πνιηηηθέο πηέζεηο θαη εθινγηθνχο θχθινπο.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ε Δπηηξνπή δηαπίζησζε:
νβαξέο παξαηππίεο ζηηο θνηλνπνηήζεηο ηεο ΓΤΔ Απξηιίνπ θαη Οθησβξίνπ
2009, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ππνβνιήο εζθαικέλσλ ζηνηρείσλ θαζψο θαη
κε ηήξεζε ησλ θαλφλσλ σο πξνο ηε ινγηζηηθή θαη ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο
θνηλνπνίεζεο .
Διιηπή ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηηο εζληθέο ππεξεζίεο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ
θαηάξηηζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο ΓΤΔ, θαζψο θαη έιιεηςε αλεμαξηεζίαο ηεο
ΔΤΔ θαη ηνπ ΓΛΚ απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ .
Έλα ζεζκηθφ πιαίζην θαη έλα δεκνζηνλνκηθφ ινγηζηηθφ ζχζηεκα πνπ είλαη
αθαηάιιεια γηα ηελ νξζή θαηάξηηζε ησλ ζηαηηζηηθψλ ηεο ΓΤΔ, θαη
εηδηθφηεξα κε-δηαθαλή ή αθαηάιιεια ηεθκεξησκέλε ηήξεζε ινγαξηαζκψλ
πνπ νδήγεζαλ ζε πνιιέο θαη, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ζεκαληηθέο
αλαζεσξήζεηο ζηνηρείσλ απφ ηηο ειιεληθέο αξρέο γηα καθξά ρξνληθή πεξίνδν .
Έιιεηςε ινγνδνζίαο απφ ηελ πιεπξά ησλ κεκνλσκέλσλ θνξέσλ πνπ
παξέρνπλ ζηνηρεία γηα ηηο θνηλνπνηήζεηο ηεο ΓΤΔ, (π.ρ. έιιεηςε γξαπηήο
ηεθκεξίσζεο ή επηθχξσζεο, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο αληαιιαγή ζηνηρείσλ
κέζσ ηειεθψλνπ) .
Αζαθείο αξκνδηφηεηεο θαη/ή έιιεηςε αξκνδηνηήησλ εθ κέξνπο ησλ εζληθψλ
ππεξεζηψλ πνπ παξέρνπλ πξσηνγελή ζηνηρεία ή θαηαξηίδνπλ ζηαηηζηηθά
ζηνηρεία, ζε ζπλδπαζκφ κε ακθηιεγφκελε δηθαηνδνζία ησλ ζηειερψλ πνπ
είλαη αξκφδηα γηα ηα ζηνηρεία.
4

Σα παξαπάλσ επξήκαηα ππνδεηθλχνπλ φηη πέξα απφ ηα ζνβαξά πξνβιήκαηα πνπ
παξαηεξνχληαη ζηε ιεηηνπξγία ησλ ινηπψλ ηνκέσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ δηαρείξηζε
ησλ δεκνζηψλ εζφδσλ θαη δαπαλψλ ηεο Διιάδαο (ηα νπνία δελ είλαη αληηθείκελν ηεο
παξνχζαο έθζεζεο) ην ηζρχνλ ζχζηεκα δελ εγγπάηαη ηελ αλεμαξηεζία, αθεξαηφηεηα
θαη ππνρξέσζε ινγνδνζίαο ησλ εζληθψλ ζηαηηζηηθψλ αξρψλ. Ηδηαίηεξα, δελ
εμαζθαιίδεηαη ε επαγγεικαηηθή αλεμαξηεζία ηεο ΔΤΔ απφ ην Τπνπξγείν
Οηθνλνκηθψλ, θαη ζπλεπψο ε θαηάξηηζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο ΓΤΔ ππφθεηηαη ζηελ
επηξξνή θαη άιισλ παξαγφλησλ, πέξα ησλ ξπζκηζηηθψλ θαη λνκηθά δεζκεπηηθψλ
αξρψλ πνπ δηέπνπλ ηελ παξαγσγή ησλ Δπξσπατθψλ ηαηηζηηθψλ πςειήο πνηφηεηαο.
Σα ξπζκηζηηθά εξγαιεία πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηεο ε Eurostat γηα ηελ αχμεζε ηεο
δηαθάλεηαο ησλ ζηαηηζηηθψλ ηεο ΓΤΔ, ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο ησλ ζηνηρείσλ
ζχκθσλα κε ην ζχζηεκα δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο θαη ηε δνκή ηεο δηαθπβέξλεζεο
θαίλεηαη φηη δελ επαξθνχλ θαη φηη είλαη πεξηνξηζκέλνπ εχξνπο φζνλ αθνξά ζηελ
«πεξίπησζε ηεο Διιάδαο». Σα πξνβιήκαηα ζηελ Διιάδα δελ είλαη δπλαηφ λα
αληηκεησπηζηνχλ κφλν κε ηα ζπλήζε ζηαηηζηηθά εξγαιεία παξαθνινχζεζεο πνπ έρεη
ζηε δηάζεζή ηεο ε Δπηηξνπή, ε νπνία βάζε ηνπ Καλνληζκνχ αξηζκ. 479/2009 ηνπ
πκβνπιίνπ δελ έρεη ειεγθηηθέο εμνπζίεο. Παξά ηηο ζπληνληζκέλεο θαη ζπλερείο
πξνζπάζεηεο πνπ θαηέβαιαλ νη ππεξεζίεο ηεο Eurostat απφ ην 2004, ψζηε λα
δηαζθαιηζηεί ε ηήξεζε ησλ εθαξκνδφκελσλ θαλφλσλ θαη κεζφδσλ, ε θαηάζηαζε
κπνξεί λα δηνξζσζεί κφλν αλ ε Διιεληθή θπβέξλεζε ιάβεη απνθαζηζηηθά κέηξα.
Οη ειιεληθέο αξρέο ζα πξέπεη λα αληηκεησπίζνπλ κε απνθαζηζηηθφηεηα φρη κφλν ηα
πθηζηάκελα κεζνδνινγηθά ζέκαηα, αιιά επίζεο -θαη πξσηίζησο- ζα πξέπεη λα
εθαξκφζνπλ δηαθαλείο θαη αμηφπηζηεο πξαθηηθέο εξγαζίεο κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ
εζληθψλ ππεξεζηψλ θαη λα αλαζεσξήζνπλ ην ζεζκηθφ πιαίζην, πξνθεηκέλνπ λα
δηαζθαιίδεηαη ε επαγγεικαηηθή αμηνπηζηία θαη ε πιήξε ινγνδνζία ηεο ΔΤΔ θαη ησλ
άιισλ ππεξεζηψλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ θαηάξηηζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο ΓΤΔ. Μφλν
εάλ αληηκεησπηζηνχλ νη ζεζκηθέο αδπλακίεο πνπ εληνπίδεη ε παξνχζα έθζεζε θαη
εθαξκνζηνχλ νη θαηάιιεινη έιεγρνη θαη ηζνξξνπίεο, ζα πάςεη λα ακθηζβεηείηαη ε
αμηνπηζηία ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο Διιάδαο.
Ζ Δπηηξνπή δεζκεχεηαη λα ζπλερίζεη ηε ζπλεξγαζία ηεο κε ηηο ειιεληθέο αξρέο κε
ζθνπφ λα ηηο βνεζήζεη ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο γηα βειηίσζε ηεο ζπιινγήο θαη
επεμεξγαζίαο ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ζηαηηζηηθψλ, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ νη
πθηζηακέλεο ειιείςεηο θαη λα απνθαηαζηαζεί ε εκπηζηνζχλε ζηηο ζηαηηζηηθέο ηεο
Διιάδαο.
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1. Δηζαγσγή
ηηο 22 Οθησβξίνπ 2009, ε Eurostat δεκνζίεπζε ην εμακεληαίν Γειηίν Σχπνπ γηα ηα
ζηνηρεία δεκφζηνπ ειιείκκαηνο θαη ρξένπο γηα ηα θξάηε κέιε, ηε δψλε ηνπ επξψ (ΔΑ
16) θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ησλ 27 (ΔΔ27), ην νπνίν θάιππηε ζηνηρεία γηα ηα έηε
2005-2008. ην Γειηίν απηφ εμέθξαζε επηθχιαμε (βάζεη ηνπ Καλνληζκνχ αξηζκ.
479/2009 ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Πξσηνθφιινπ γηα ηε δηαδηθαζία
ππεξβνιηθνχ ειιείκκαηνο) γηα ηελ πνηφηεηα ησλ ζηνηρείσλ ηεο Διιάδαο πνπ
νθείινληαλ ζε «ζεκαληηθέο αβεβαηφηεηεο γηα ηα ζηνηρεία πνπ θνηλνπνίεζαλ νη
ειιεληθέο ζηαηηζηηθέο αξρέο».
Οη επηθπιάμεηο αθνξνχζαλ θπξίσο ζηα ζηνηρεία ηνπ 2008, εμαηηίαο ησλ ζεκαληηθψλ
αλαζεσξήζεσλ ( ζε ζχγθξηζε κε ην κέζν φξν ησλ αλαζεσξήζεσλ ζηα θξάηε κέιε
ηεο ΔΔ) ηνπ ειιείκκαηνο πνπ έγηλαλ ζηηο θνηλνπνηήζεηο ηεο ΓΤΔ κεηαμχ Απξηιίνπ
2009 θαη Οθησβξίνπ 2009. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, νη ειιεληθέο αξρέο ηνλ Οθηψβξην
ππέβαιιαλ δχν θνξέο ζηνηρεία: ζηηο 2 Οθησβξίνπ θαη ζηηο 21 Οθησβξίνπ, φπνπ ηα
ζηνηρεία ηεο δεχηεξεο θνηλνπνίεζεο είραλ ππνβιεζεί ζε ζεκαληηθή αλαζεψξεζε.
Δμαηηίαο ηεο θαζπζηεξεκέλεο ππνβνιήο ηεο θνηλνπνίεζεο, ηα ζηνηρεία ηεο
θνηλνπνίεζεο δελ κπνξνχζαλ λα αλαιπζνχλ εηο βάζνο. Δπηπξφζζεηα, ε Eurostat, είρε
εθθξάζεη ζνβαξέο ακθηβνιίεο γηα ηελ πνηφηεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβιήζεθαλ.
Ζ ππνβνιή ησλ ζηνηρείσλ απφ ηηο ειιεληθέο αξρέο ηνλ Οθηψβξην κπνξεί λα ζεσξεζεί
ηδηάδνπζα φζνλ αθνξά ζην ηππηθφ ηεο δηαδηθαζίαο , φκσο δελ είλαη νχηε θάηη πνπ
έγηλε γηα πξψηε θνξά , νχηε θαη κεκνλσκέλν γεγνλφο.
ε ζπλέρεηα ηεο θαη’ επαλάιεςε κε νξζήο ππνβνιήο ζηνηρείσλ γηα ην
έιιεηκκα θαη ην ρξένο απφ ηηο ειιεληθέο αξρέο θαηά ηα πξνεγνχκελα έηε, ηνλ
Ννέκβξην 2004, ε Eurostat δεκνζίεπζε κηα Έθζεζε γηα ηελ αλαζεψξεζε ησλ
ζηνηρείσλ ηνπ ειιείκκαηνο θαη ηνπ ρξένπο ηεο Διιάδαο. Ζ έθζεζε απηή
ζεκεηψλεη φηη ππήξμε κε νξζή ππνβνιή ζηνηρείσλ γηα ηα έηε πξηλ ην 2004 ζε
φρη ιηγφηεξνπο απφ 11 μερσξηζηνχο ηνκείο.
Μεηαμχ ηνπ 2005 θαη 2009 θαη γηα 5 πεξηπηψζεηο, ε Eurostat είρε δηαηππψζεη
επηθπιάμεηο ζην εμακεληαίν Γειηίν Σχπνπ γηα ηα ζηνηρεία ειιείκκαηνο θαη
ρξένπο ηεο Διιάδαο .
Καηά ηα ηειεπηαία νθηψ έηε, φιεο ηηο θνξέο πνπ ηα ζηνηρεία ηεο ΓΤΔ ηεο
Διιάδαο δεκνζηεχηεθαλ ρσξίο επηθπιάμεηο , απηφ πνιχ ζπρλά νθείινληαλ
ζηηο επεκβάζεηο ηεο Eurostat πξηλ ή θαηά ηελ πεξίνδν ηεο θνηλνπνίεζεο κε
ζθνπφ λα δηνξζσζνχλ ιάζε ή αθαηάιιειε θαηαγξαθή ζηνηρείσλ.
ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπ, ζηηο 10 Ννεκβξίνπ 2009, ην πκβνχιην Οηθνλνκηθψλ
Τπνζέζεσλ ηεο ΔΔ (ECOFIN) εμέθξαζε ηε ιχπε2 ηνπ γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ
2 Σν πκβνχιην ιππάηαη πνιχ γηα ηα λέα πξνβιήκαηα πνπ αλέθπςαλ κε ηα δεκνζηνλνκηθά ζηαηηζηηθά
ηεο Διιάδαο. Σν πκβνχιην θαιεί ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε λα πάξεη επεηγφλησο κέηξα ψζηε λα
απνθαηαζηαζεί ε εκπηζηνζχλε ηεο ΔΔ ζηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο Διιάδαο θαη ην αληίζηνηρν ζεζκηθφ
πιαίζην. Σν πκβνχιην θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα εθπνλήζεη κηα έθζεζε πξηλ ην ηέινο ηνπ 2009.
Δπηπιένλ ην πκβνχιην θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα ιάβεη ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ παξνχζα
θαηάζηαζε. ε απηφ ην πιαίζην, ην πκβνχιην ραηξεηίδεη ηε δέζκεπζε ηεο Κπβέξλεζεο λα
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ελέθπςαλ εθ λένπ κε ηα ζηνηρεία πνπ ππέβαιιε ε ειιεληθή θπβέξλεζε θαη θάιεζε
ηελ ηειεπηαία λα απνθαηαζηήζεη ηελ αμηνπηζηία ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο
Διιάδαο, θαζψο θαη ηνπ ζεζκηθνχ ζπζηήκαηνο. Δπηπιένλ, ην πκβνχιην ECOFIN
θάιεζε ηελ Δπηηξνπή λα θαηαξηίζεη κηα έθζεζε θαη λα πξνηείλεη ηα κέηξα πνπ πξέπεη
λα ιεθζνχλ γηα λα αληηκεησπηζηεί απηή ε θαηάζηαζε.
Καζψο ηα πξνβιήκαηα κε ηελ πνηφηεηα ησλ ειιεληθψλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ δελ
ζπλδένληαη κφλν κε ηα δεκνζηνλνκηθά ζηνηρεία - ηα ζηνηρεία ησλ Δζληθψλ
Λνγαξηαζκψλ (ΑΔΠ) έρνπλ επαλεηιεκκέλσο αλαζεσξεζεί ζην παξειζφλ- θαη θαζψο
ηα γεγνλφηα ηνπ Οθησβξίνπ 2009 δελ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο ηδηάδνληα θαη
κεκνλσκέλα, ε έθζεζε δελ ζα αζρνιεζεί κφλν κε ζέκαηα ζηαηηζηηθήο κεζνδνινγίαο.
Πνιχ πεξηζζφηεξν, ρξεηάδεηαη θαη κηα αλάιπζε ηεο δηαθπβέξλεζεο θαη ηνπ ζεζκηθνχ
πιαηζίνπ ηνπ ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο παξαγσγήο ζηαηηζηηθψλ.
Ζ έθζεζε απαξηίδεηαη απφ ηα εμήο θεθάιαηα: ην θεθάιαην 2 παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα
ην ζεζκηθφ πιαίζην ηεο Διιάδαο ζηνλ ηνκέα ησλ ζηαηηζηηθψλ. Σν θεθάιαην 3
απαξηζκεί κε ρξνλνινγηθή ζεηξά φια ηα θχξηα γεγνλφηα πνπ αθνξνχλ ζηα ζηνηρεία
ηεο ΓΤΔ απφ ην 2004 κέρξη ην 2009. Σν θεθαιαίν 4 ζπλνςίδεη ηα κεζνδνινγηθά
ζέκαηα πνπ νδήγεζαλ ζηελ αλαζεψξεζε ησλ ζηνηρείσλ κεηαμχ 2005-2009, θαη
ηδηαίηεξα κεηαμχ Απξηιίνπ 2009 θαη Οθησβξίνπ 2009. Σέινο, ην θεθάιαην 5 πεξηέρεη
ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έθζεζεο.

αληηκεησπίζεη απηφ ην ζέκα ζχληνκα θαη κε ζνβαξφηεηα θαη ζεσξεί φηη ηα κέηξα πνπ αλαθνηλψζεθαλ
πξφζθαηα, φπσο γηα παξάδεηγκα ηα κέηξα πνπ απνζθνπνχλ ζηελ αλεμαξηεηνπνίεζε ηεο Δζληθήο
ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο, είλαη κέηξα πξνο ηελ ζσζηή θαηεχζπλζε.
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2 Θεζκηθφ πιαίζην
2.1 Δπξσπατθφ ηαηηζηηθφ χζηεκα θαη δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο
Οη Δπίζεκεο ηαηηζηηθέο ζηελ Δπξψπε νξγαλψλνληαη ζην «Δπξσπατθφ ηαηηζηηθφ
χζηεκα» (Δ), πνπ απνηειεί ζχκπξαμε κεηαμχ ηεο ζηαηηζηηθήο αξρήο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο, πνπ είλαη ε Δπηηξνπή (Eurostat), θαη ησλ εζληθψλ ζηαηηζηηθψλ
ππεξεζηψλ (National Statistical Institutes – NSIs) θαη άιισλ εζληθψλ αξρψλ πνπ
είλαη αξκφδηεο ζε θάζε θξάηνο-κέινο γηα ηελ αλάπηπμε, παξαγσγή θαη δηάρπζε ησλ
επξσπατθψλ ζηαηηζηηθψλ. Σα θξάηε-κέιε ζπιιέγνπλ ζηνηρεία θαη θαηαξηίδνπλ
ζηαηηζηηθέο γηα εζληθνχο θαη επξσπατθνχο ζθνπνχο. Σν Δ ιεηηνπξγεί ζαλ έλα
δίθηπν ζην νπνίν ε Eurostat έρεη ηνλ εγεηηθφ ξφιν γηα ζηελ ελαξκφληζε ησλ
ζηαηηζηηθψλ ζε ζηελή, πάληα, ζπλεξγαζία κε ηηο εζληθέο ζηαηηζηηθέο αξρέο.
Ζ δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ζην Δ είλαη απνηέιεζκα ησλ εμειίμεσλ, θαηά ηελ
δηάξθεηα πνιιψλ εηψλ, ζηνλ ηνκέα ηεο ζηαηηζηηθήο. Πξέπεη λα βξεζεί κηα ηζνξξνπία
αλάκεζα ζηνπο ζηφρνπο γηα επνπηεία θαη έιεγρν απφ ηε Eurostat θαη ηνπο
πεξηνξηζκνχο πνπ πεγάδνπλ απφ ηελ αξρή ηεο επηθνπξηθφηεηαο θαη ηελ απηνλνκία
ησλ θξαηψλ-κειψλ ζηνλ ηξφπν πνπ νξγαλψλνπλ θαη παξάγνπλ ηηο Δπίζεκεο
ηαηηζηηθέο. Αλ θαη ε αξκνδηφηεηα ηεο παξαθνινχζεζεο ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ
έγθεηηαη ζηελ Δπηηξνπή (θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο Γηαδηθαζίαο Τπεξβνιηθνχ
Διιείκκαηνο ε Δπηηξνπή είλαη απηή πνπ «παξέρεη» ηα ζηνηρεία), ε Δπηηξνπή δελ
θαηαξηίδεη απεπζείαο ηηο ζηαηηζηηθέο, νχηε ειέγρεη ηελ παξαγσγή ηνπο απφ ηα θξάηεκέιε. Με απηή ηελ έλλνηα, βαζίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηα ζηνηρεία πνπ θαηαξηίδνπλ
θαη ππνβάιινπλ ηα θξάηε-κέιε θαζψο θαη ζηε δηνηθεηηθή ηθαλφηεηα, θαιή ζέιεζε
θαη αγαζηή ζπλεξγαζία ησλ αληηζηνίρσλ εζληθψλ αξρψλ. Σν θαηάιιειν ζεζκηθφ
πιαίζην («δηαθπβέξλεζε»), ε ηήξεζε ησλ αξρψλ, ε ζπκκφξθσζε κε ηηο κεζφδνπο
παξαγσγήο θαη νη έιεγρνη επινγνθάλεηαο γηα ηα ζηνηρεία πνπ δηαβηβάδνληαη είλαη ηα
δηαζέζηκα εξγαιεία γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ επξσπατθψλ ζηαηηζηηθψλ.
Σα θξάηε-κέιε ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδνληαη θαιή ηε πίζηε θαη ζχκθσλα κε
ηηο ζηαηηζηηθέο αξρέο πνπ ζέηεη ν Καλνληζκφο 223/20093. Οη αξρέο απηέο
νξίδνπλ φηη νη ζηαηηζηηθέο πξέπεη λα παξάγνληαη κε αλεμάξηεην ηξφπν, ρσξίο
πηέζεηο απφ πνιηηηθά θφκκαηα ή νκάδεο ζπκθεξφλησλ θαη επίζεο κε ηξφπν
ζπζηεκαηηθφ, αμηφπηζην θαη αληηθεηκεληθφ, βάζεη πάληνηε επαγγεικαηηθψλ
πξνηχπσλ θαη δενληνινγηθψλ αξρψλ. Πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη
επηζηεκνληθά θξηηήξηα γηα ηελ επηινγή ησλ πεγψλ, ησλ κεζφδσλ θαη ησλ
δηαδηθαζηψλ. Καηά ζπλέπεηα, είλαη πξσηαξρηθή ππνρξέσζε ησλ θξαηψλκειψλ λα παξέρνπλ ζηαηηζηηθά ζηνηρεία αθνινπζψληαο απηέο ηηο αξρέο, θαη
ζέηνληαο ηα ειάρηζηα πξφηππα γηα ηελ αλεμαξηεζία, αθεξαηφηεηα, ππνρξέσζε
ινγνδνζίαο ησλ εζληθψλ ζηαηηζηηθψλ αξρψλ, θαζψο θαη λα ιακβάλνπλ φια ηα
απαξαίηεηα κέηξα πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ην γεγνλφο φηη ε ζεζκηθή
θαη νξγαλσηηθή δνκή αθνινπζεί ην γξάκκα ηνπ λφκνπ.
Σα θξάηε-κέιε πξέπεη λα νξγψλνπλ ηε δηαθπβέξλεζε ηνπ Δζληθνχ
ηαηηζηηθνχ πζηήκαηνο θαη λα νξίδνπλ κε ζαθήλεηα ηνπο ξφινπο ησλ
εκπιεθφκελσλ θνξέσλ, θαζνξίδνληαο πνηα αξρή είλαη αξκφδηα γηα ηνλ
3

Πξηλ απφ απηφ, ν Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζκ. 322/97 ηφληδε ηηο αξρέο ηεο ακεξνιεςίαο, αμηνπηζηίαο,
ζπλάθεηαο, θφζηνπο-απνηειεζκαηηθφηεηαο, ζηαηηζηηθνχ απφξξεηνπ θαη δηαθάλεηαο
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ζπληνληζκφ, πνηνη θνξείο αλήθνπλ ζηελ νκάδα ησλ παξαγσγψλ θαη πνηνη
θνξείο είλαη έμσ απφ ην πεδίν ησλ Δπίζεκσλ ηαηηζηηθψλ.
Οη ηαηηζηηθέο Αξρέο πξέπεη λα εθαξκφδνπλ ηηο κεζνδνινγηθέο νδεγίεο θαη
νξηζκνχο (π.ρ. ηνπ Δπξσπατθνχ πζηήκαηνο Δζληθψλ Λνγαξηαζκψλ)
Ζ Eurostat είλαη ππεχζπλε γηα ηελ επίβιεςε φζνλ αθνξά ζηε ζπκκφξθσζε κε
ηελ επξσπατθή λνκνζεζία (εθαξκνγή κεζφδσλ θαη δηαβίβαζε ζηαηηζηηθψλ
ζηνηρεία) θαζψο θαη γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο επινγνθάλεηαο ησλ ζηαηηζηηθψλ.
Παξφια απηά, ην ζχζηεκα δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
βαζίδνληαη ζε παξαδνρέο πνπ ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο απνδείρζεθε φηη
ππφθεηληαη ζε ειιείςεηο θαη πεξηνξηζκνχο ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο :
Οη εηαίξνη ηνπ Δ ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδνληαη θαιή ηε πίζηε. Δζθεκκέλε
κε νξζή ππνβνιή ζηνηρείσλ ή απάηε δελ πξνβιέπνληαη ζηνλ θαλνληζκφ.
Ζ δνκή ηεο δηαθπβέξλεζεο ζα πξέπεη λα εθαξκφδεηαη αλάινγα κε ην
δηνηθεηηθφ πεξηβάιινλ θάζε θξάηνπο-κέινπο . δελ ππάξρεη έλα κνλαδηθφ
κνληέιν γηα ηε δηαζθάιηζε κηαο «θαιήο» δηαθπβέξλεζεο.
Ζ ζπκκφξθσζε κε ηηο κεζνδνινγηθέο δηαδηθαζίεο ησλ Δπξσπατθψλ
ηαηηζηηθψλ είλαη δεζκεπηηθή κφλν γηα ηνπο θνξείο πνπ ζεσξνχληαη
«Παξαγσγνί ηαηηζηηθψλ» (φπσο νξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκφ αξηζκ. 223/09) .
αλεπαξθείο ινγηζηηθέο κέζνδνη θαη κέζνδνη ηήξεζεο ινγαξηαζκψλ εθηφο ηνπ
ζηαηηζηηθνχ ηνκέα δελ είλαη εχθνιν λα εληνπηζηνχλ απφ ηνλ ζηαηηζηηθφ
έιεγρν.
Ζ νξζφηεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ παξέρνληαη απφ δηάθνξεο εζληθέο πεγέο θαη
αληαπνθξηηέο είλαη πέξα ησλ ειεγθηηθψλ αξκνδηνηήησλ ηεο Eurostat. ηελ
νπζία, νη εμνπζίεο πνπ παξαρσξεί ν Καλνληζκφο αξηζκ. 223/2009 ζηελ
Eurostat σο πξνο ηε δνκή ηεο δηαθπβέξλεζεο θαη ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο
ησλ ζηνηρείσλ, εθηφο ησλ ζηελψλ νξίσλ ησλ «παξαγσγψλ ζηαηηζηηθψλ», είλαη
ζρεδφλ κεδακηλέο.

2. 2 Ο Κψδηθαο Οξζήο Πξαθηηθήο γηα ηηο Δπξσπατθέο ηαηηζηηθέο
Μεηά ηε κε νξζή ππνβνιή ζηνηρείσλ απφ ηελ Διιάδα ην 2004, ην πκβνχιην
ECOFIN δήηεζε ηελ ζεζκνζέηεζε ειάρηζησλ πξνηχπσλ αλαθνξηθά κε ηελ
αλεμαξηεζία, αθεξαηφηεηα θαη ππνρξέσζε ινγνδνζίαο ησλ εζληθψλ ζηαηηζηηθψλ
αξρψλ . εληνχηνηο, ην 2005 ην θέληξν βάξνπο κεηαηνπίζηεθε ζην ζέκα ηεο
αλεμαξηεζίαο ηεο Eurostat. Σνλ Ννέκβξην ηνπ 2005 επηηεχρζεθε ζπκβηβαζκφο φηαλ
ην πκβνχιην ECOFIN θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί έλαο
εμσηεξηθφο θνξέαο πνπ ζα παξαθνινπζεί θαη ζα επηβιέπεη ηε ζπκκφξθσζε ηεο
Eurostat θαη γεληθφηεξα ηνπ Δ κε απηά ηα πξφηππα.
Ζ Δπηηξνπή πηνζέηεζε κηα ζπλνιηθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ ελδπλάκσζε ηεο
δηαθπβέξλεζεο ζηνλ ηνκέα ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ζηαηηζηηθψλ ηεο ΔΔ πνπ
9

πεξηιακβάλεη ηξεηο άμνλεο δξάζεσλ: ελίζρπζε ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ . βειηίσζε
ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηθαλνηήησλ ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ ηεο Δπηηξνπήο θαη
ζεζκνζέηεζε ηνπ “Κψδηθα Οξζήο Πξαθηηθήο γηα ηηο Δπξσπατθέο ηαηηζηηθέο”4. Ο
Κψδηθαο έρεη απηφ-ξπζκηζηηθφ ραξαθηήξα.
Σν 2007 ε Δπηηξνπή πηνζέηεζε πξφηαζε θαλνληζκνχ ζρεηηθά κε ηελ δεκηνπξγία ελφο
εμσηεξηθνχ θνξέα πνπ ζα παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή ηνπ Κψδηθά απφ ηηο εζληθέο
ζηαηηζηηθέο αξρέο θαη ηελ Eurostat . Έηζη , ην 2008, κε απφθαζε ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηεο Δπηηξνπήο ζπγθξνηήζεθε ν Δπξσπατθφο πκβνπιεπηηθφο
Φνξέαο γηα ηε Γηαθπβέξλεζε ζηνλ ηνκέα ηεο ηαηηζηηθήο (ESGAB), κε ζθνπφ ηελ
αλεμάξηεηε παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ Κψδηθα ζην πιαίζην ηνπ
Δπξσπατθνχ ηαηηζηηθνχ πζηήκαηνο. Ο ESGAB μεθίλεζε ηηο εξγαζίεο ηνπ ηνλ
Μάξηην ηνπ 2009 θαη ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2009 δεκνζίεπζε ηελ πξψηε ηνπ έθζεζε, ε
νπνία πεξηείρε θάπνηεο γεληθέο ζπζηάζεηο ζρεηηθά κε ην ζεζκηθφ πιαίζην ζαλ
αληίδξαζε ζηηο πξψηεο πιεξνθνξίεο γηα ηε λέα πεξίπησζε ηεο Διιάδαο : « έλα
θαηάιιειν ζεζκηθφ πιαίζην είλαη χςηζηεο ζεκαζίαο πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε
επαγγεικαηηθή αλεμαξηεζία ησλ ζηαηηζηηθψλ αξρψλ. Πξέπεη λα δηεξεπλεζνχλ
πεξαηηέξσ νη ππνςίεο γηα επεκβάζεηο ζηα παξαγφκελα ζηνηρεία. Δπηπιένλ, νη
δηαδηθαζίεο γηα ηνλ δηνξηζκφ θαη παχζε ησλ επηθεθαιήο ησλ Δζληθψλ ηαηηζηηθψλ
Τπεξεζηψλ ζα πξέπεη λα είλαη δηαθαλείο θαη αδηάβιεηεο απφ πνιηηηθέο εληνιέο». Ζ
έθζεζε ηνλίδεη αθφκε φηη « είλαη πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο λα ππάξρεη ζζελαξφηεξε
δέζκεπζε ησλ αλψηαησλ ζηειερψλ ησλ ζηαηηζηηθψλ ππεξεζηψλ θαζψο θαη
εληνλφηεξε πξνζήισζε ζηα θνηλά πξφηππα πνηφηεηαο, ζηα επίπεδα ηνπ Δ».
2.3 Θεζκηθά θαη λνκηθά δεηήκαηα γηα ηελ ππνβνιή ζηνηρείσλ ηεο ΓΤΔ
Σν άξζξν 126 ηεο πλζήθεο γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΛΔΔ)
νξίδεη φηη ηα θξάηε-κέιε πξέπεη λα απνθεχγνπλ λα έρνπλ ππεξβνιηθά δεκνζηνλνκηθά
ειιείκκαηα. χκθσλα κε ην Πξσηφθνιιν (αξηζκ. 12) ηεο Γηαδηθαζίαο Τπεξβνιηθνχ
Διιείκκαηνο, ηα θξάηε- κέιε ππνβάιινπλ εθζέζεηο ζε ηαθηηθή βάζε ζηελ Δπηηξνπή
ζρεηηθά κε ην πξαγκαηηθφ θαη πξνυπνινγηζζέλ έιιεηκκα θαη ρξένο . ηα ζηνηρεία
«παξέρνληαη» απφ ηελ Δπηηξνπή. χκθσλα κε ην Άξζξν 6, παξάγξαθνο 2 ηνπ
Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζκ. 223/2009, ε Δπηηξνπή (Eurostat) πξέπεη λα δηαζθαιίδεη ην
γεγνλφο φηη νη Δπξσπατθέο ηαηηζηηθέο παξάγνληαη ζχκθσλα κε ηνπο θαζηεξσκέλνπο
θαλφλεο θαη ζηαηηζηηθέο αξρέο. ε απηφ ην πιαίζην, πξέπεη λα έρεη ηελ αξκνδηφηεηα
λα απνθαζίδεη γηα ηηο δηεξγαζίεο, ηηο ζηαηηζηηθέο κεζφδνπο, ηα πξφηππα θαη ηηο
δηαδηθαζίεο. Βάζε ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζκ. 479/2009, ε Δπηηξνπή έρεη αλαιάβεη
ην έξγν λα δηαζθαιίδεη ηε ζπκκφξθσζε κε ηελ απαξαίηεηε δεκνζηνλνκηθή πεηζαξρία
παξαθνινπζψληαο ηελ εμέιημε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, θαζψο θαη ηνπ
επηπέδνπ ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ρξένπο ζηα θξάηε-κέιε. Ζ ζπλνρή θαη ε
ζπγθξηζηκφηεηα ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ζην πιαίζην ησλ δεκνζηνλνκηθψλ
ζηαηηζηηθψλ εμαξηάηαη απφ ηε ζσζηή εθαξκνγή απφ ηα θξάηε-κέιε ηεο ζρεηηθήο
λνκνζεζίαο ζηα πιαίζηα ηεο ΓΤΔ, φπσο ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΚ)
αξηζκ. 2223/965 (ΔΛ 95) θαη ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΚ) αξηζκ
4

Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο πξνο ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην ζρεηηθά κε ηελ
αλεμαξηεζία θαη ινγνδνζία ησλ εζληθψλ θαη θνηλνηηθψλ ζηαηηζηηθψλ αξρψλ (COM 2005 217 ζηηο
25.5.2005)
Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζκ. 2223/96 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25 εο Ηνπλίνπ 1996 γηα ην Δπξσπατθφ ΄ζχζηεκα
εζληθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ ινγαξηαζκψλ ζηελ Κνηλφηεηα ( OJ L 310,30.11.1996,ζει. 1)
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479/20096 πνπ θαζηεξψλνπλ ην ζηαηηζηηθφ ζχζηεκα αλαθνξάο φζνλ αθνξά ηα
πξφηππα, ηνπο νξηζκνχο θαη ηνπο ινγηζηηθνχο θαλφλεο.
Σν άξζξν 8, παξάγξαθνο 1 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 479/2009 θαζνξίδεη φηη ε
Δπηηξνπή (Eurostat) αμηνινγεί ηαθηηθά ηελ πνηφηεηα ηφζν ησλ πξαγκαηηθψλ
ζηνηρείσλ πνπ γλσζηνπνηνχληαη απφ ηα θξάηε κέιε φζν θαη ησλ ζρεηηθψλ
ινγαξηαζκψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα πνπ θαηαξηίδνληαη ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ
ΔΛ 95 (ζην εμήο ζα αλαθέξνληαη σο ινγαξηαζκνί ηνπ δεκνζίνπ). Ζ πνηφηεηα ησλ
πξαγκαηηθψλ ζηνηρείσλ ζπλίζηαηαη ζηε ζπκκφξθσζή ηνπο κε ηνπο ινγηζηηθνχο
θαλφλεο, θαζψο θαη ζηελ πιεξφηεηα, ηελ αμηνπηζηία, ηελ εγθαηξφηεηα θαη ηε
ζπλέπεηα ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ. Αθφκα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 8, παξάγξαθνο 2
ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 479/2009, ηα θξάηε κέιε παξέρνπλ ζηελ Δπηηξνπή
(Eurostat), ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ, ηηο ζηαηηζηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη γηα
ηηο αλάγθεο ηεο αμηνιφγεζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ ζηνηρείσλ, κε ηελ επηθχιαμε ησλ
δηαηάμεσλ γηα ην ζηαηηζηηθφ απφξξεην.
ε ζπλέρεηα ηεο «ειιεληθήο πεξίπησζεο» ην 2004 θαη ηνπ επαθφινπζνπ αηηήκαηνο
ηνπ πκβνπιίνπ γηα «ελίζρπζε ηεο παξαθνινχζεζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ
ππνβαιιφκελσλ δεκνζηνλνκηθψλ ζηνηρείσλ», ε Δπηηξνπή πξφηεηλε ηξνπνπνηήζεηο
ζηνλ ηζρχνληα θαλνληζκφ ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ πνηφηεηα ησλ ζηνηρείσλ ηεο ΓΤΔ
(Καλνληζκφο αξηζκ. 3605/937) . Ο Καλνληζκφο ηνπ πκβνπιίνπ αξηζκ. 2103/20058,
παξαρσξεί ζηελ Eurostat εληζρπκέλεο ειεγθηηθέο εμνπζίεο αλ θαη απηέο νη εμνπζίεο
είλαη πην πεξηνξηζκέλεο απφ φηη είρε αξρηθά δεηήζεη ε Δπηηξνπή. Απηέο νη εμνπζίεο
πεξηνξίδνληαη απνθιεηζηηθά ζε:
Μεζνδνινγηθέο επηζθέςεηο, νη νπνίεο γίλνληαη ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο
(«ζα πξέπεη λα γίλνληαη κφλν ζε πεξηπηψζεηο φπνπ νη Δπηηξνπή εληνπίδεη
ζεκαληηθνχο θίλδπλνπο ή πηζαλά πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ησλ
ζηνηρείσλ, ηδηαίηεξα εάλ απηά ζπλδένληαη κε κεζφδνπο, αξρέο θαη
ηαμηλνκήζεηο πνπ εθαξκφδνληαη γηα ζηνηρεία, ηα νπνία ηα θξάηε-κέιε είλαη
ππνρξεσκέλα λα θνηλνπνηνχλ»). Αληίζεηα, ε πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο πξφηεηλε
ηέηνηεο επηζθέςεηο λα γίλνληαη ζε ηαθηηθή βάζε ζηα θξάηε-κέιε.
Αθφκε πην ζεκαληηθφ, θαη αθφκε κηα θνξά ζε αληίζεζε κε ηελ πξφηαζε ηεο
Δπηηξνπήο, δελ ππάξρεη γεληθή αλαθνξά ζηελ ππνρξέσζε ησλ θξαηψλ-κειψλ
λα παξέρνπλ ζηελ Eurostat πξφζβαζε ζε «πιεξνθνξίεο» πνπ απαηηνχληαη γηα
ηηο αλάγθεο ηεο αμηνιφγεζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ ζηνηρείσλ.
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Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζκ. 479/2009 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25 εο Μαΐνπ 2009 γηα ην Πξσηφθνιιν γηα ηελ
δηαδηθαζία ππεξβνιηθνχ ειιείκκαηνο πνπ πξνζαξηήζεθε ζηελ πλζήθε ίδξπζεο ηεο Δπξσπατθήο
Κνηλφηεηαο ( OJ L 145, 10.6.2009, ζει. 1)
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Οη πξνηεηλφκελεο αιιαγέο ζηνλ COM (2005)71 απνζθνπνχζαλ ζηελ αχμεζε ηεο δηαθάλεηαο ησλ
ζηαηηζηηθψλ ηεο ΓΤΔ θαη ζηελ ελίζρπζε ησλ εμνπζηψλ ηεο Eurostat σο πξνο ηελ πνηφηεηα ησλ
ζηνηρείσλ. Ηδηαίηεξα, ε Δπηηξνπή ζθφπεπε λα θαζηεξψζεη «ελδειερείο επηζθέςεηο παξαθνινχζεζεο».
Απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ γεληθή ππνρξέσζε ησλ θξαηψλ κειψλ λα δίλνπλ άκεζα ζηελ Δπηηξνπή
(Eurostat) πξφζβαζε ζηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο κε ζθνπφ ηελ αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ
ζηνηρείσλ, ζα έδηλε ζηελ Eurostat «ειεγθηηθέο εμνπζίεο»
Βι: http://www.cc.cec/sg_vista/cgibin/
repository/getdoc/COMM_PDF_COM_2005_0071_F_ΔΝ_ACTE.pdf
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Βι.: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:337:0001:0006:ΔΝ:PDF.
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Καη ην πην ζεκαληηθφ, ην έξγν ηεο Eurostat πεξηνξίδεηαη κφλν ζε ζηαηηζηηθά
ζέκαηα . ζέκαηα ζεζκηθνχ πιαηζίνπ είλαη εθηφο ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο: «νη
κεζνδνινγηθέο επηζθέςεηο δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ ηνλ θαζαξά
κεζνδνινγηθφ ηνκέα» θαη νη ζπλνκηιεηέο ηεο Eurostat ζα πξέπεη λα είλαη «νη
ππεξεζίεο πνπ είλαη αξκφδηεο γηα ηελ ππνβνιή ζηνηρείσλ ηεο ΓΤΔ». Όια
απηά κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηα θξάηε-κέιε σο πηζαλά
επηρεηξήκαηα γηα λα πεξηνξίζνπλ ηελ πξφζβαζε ηεο Eurostat ζε πιεξνθνξίεο.
Παξφια απηά, ηα θξάηε-κέιε πξέπεη «λα ιακβάλνπλ φια ηα απαξαίηεηα κέηξα ψζηε
λα δηεπθνιχλνπλ ηηο κεζνδνινγηθέο επηζθέςεηο» θαη «λα παξέρνπλ ηα απαξαίηεηα
έγγξαθα πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηα πξαγκαηηθά ππνβιεζέληα ζηνηρεία γηα ην έιιεηκκα
θαη ρξένο, θαζψο θαη ηα ζρεηηθά ζηνηρεία ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα».
Απηφ ζπκπεξηιακβάλεη «ηηο εζληθέο ππεξεζίεο πνπ έρνπλ ηε ιεηηνπξγηθή
αξκνδηφηεηα γηα ηνλ έιεγρν ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα» (δει. ηνπο
εζληθνχο ειεγθηηθνχο θνξείο). Έηζη ινηπφλ, θαη παξά ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ
αλαθέξνληαη παξαπάλσ (θαη πνπ δεκηνπξγνχλ πηζαλέο αληηθάζεηο αλάκεζα ζε
νξηζκέλα θνκκάηηα ηνπ Καλνληζκνχ), ε Eurostat, θαηαξράο έρεη ηα λνκηθά κέζα λα
εμαζθαιίζεη πξφζβαζε ζηα απαξαίηεηα έγγξαθα θαη ηνπιάρηζηνλ ζηνπο ειεγθηέο
ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ δεκνζίνπ. Δληνχηνηο, ην εξψηεκα πνπ παξακέλεη είλαη θαηά
πφζν έρεη ηα απαξαίηεηα κέζα γηα λα επηβάιεη ηνλ ζεβαζκφ πξνο απηέο ηεο ηηο
αξκνδηφηεηεο.
ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ηεο Διιάδαο, ε Eurostat έθαλε εκη-κφληκε θαη
εθηεηακέλε ρξήζε ησλ πθηζηάκελσλ εμνπζηψλ ηεο πξνθείκελνπ λα παξαθνινπζεί ηα
ζηνηρεία ηεο Διιάδαο γηα ηελ ΓΤΔ, αθηεξψλνληαο πνιινχο πεξηζζφηεξνπο πφξνπο
θαη θιηκάθηα απνζηνιψλ γηα ηελ Διιάδα απ’ φηη γηα άιια θξάηε κέιε ηεο ΔΔ . Ζ
Διιάδα είλαη ην κφλν θξάηνο-κέινο φπνπ έρνπλ γίλεη κεζνδνινγηθέο επηζθέςεηο. ε
ζπλέρεηα απηψλ ησλ κεζνδνινγηθψλ επηζθέςεσλ, έρνπλ ηεζεί ζε εθαξκνγή
εθηεηακέλα ζρέδηα δξάζεο βάζεη φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ δνζεί απφ ηηο
ειιεληθέο αξρέο. Παξφια απηά, αθφκε θαη κε απηέο ηηο ελέξγεηεο δελ ήηαλ δπλαηφ λα
πξνζδηνξηζηεί ν βαζκφο παξεκβάζεσλ ζηα ζηνηρεία ηεο ΓΤΔ ηεο Διιάδαο.
πλνςίδνληαο, αλ θαη ν Καλνληζκφο ηνπ πκβνπιίνπ 2103/2005 δελ αληαπνθξίζεθε
πιήξσο ζηηο πξνηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο, νη δηεπξπκέλεο εμνπζίεο ζα κπνξνχζαλ λα
έρνπλ ζπκβάιεη κφλν ζην λα κεησζεί ν θίλδπλνο λα ππνβάιιεη κηα ρψξα ιαλζαζκέλα
ζηνηρεία, ρσξίο λα κπνξνχλ θαη λα απνηξέςνπλ έλαλ ηέηνην θίλδπλν.
2.4 Γηαθπβέξλεζε θαη ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ ππνβνιή ησλ ζηνηρείσλ ηεο ΓΤΔ
ζηελ Διιάδα
ηελ Διιάδα, νη ππεξεζίεο πνπ είλαη αξκφδηεο γηα ηελ ππνβνιή ησλ ζηνηρείσλ θάζε
πίλαθα ζηηο θνηλνπνηήζεηο ηεο ΓΤΔ είλαη νη ειιεληθέο αξρέο πνπ γλσζηνπνίεζε ε
Διιάδα ζηε θνηλνπνίεζε ΓΤΔ ηνπ Απξηιίνπ 2009: ε Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία
ηεο Διιάδαο (ΔΤΔ), ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ (κέζσ ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ
ηνπ Κξάηνπο ), ε Δληαία Αξρή Πιεξσκψλ (ΔΑΠ-θαη απηή κέξνο ηνπ Τπνπξγείνπ
Οηθνλνκηθψλ ) θαη ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο (ΣηΔ). Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ΔΤΔ , καδί
κε ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ είλαη αξκφδηνη γηα ηελ ππνβνιή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ
ειιείκκαηνο, ελψ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ έρεη ηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα γηα
ηα ζηνηρεία ηνπ ρξένπο.

12

Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ είλαη αξκφδην γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ πηλάθσλ γηα ηελ
θεληξηθή θπβέξλεζε, ελψ ε ΔΤΔ είλαη αξκφδηα γηα ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηνπο
νξγαληζκνχο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Ζ
ΔΑΠ έρεη ηελ αξκνδηφηεηα γηα ηελ παξνρή ζηνηρείσλ γηα επηρνξεγήζεηο απφ ηελ ΔΔ.
Ζ ΣηΔ έρεη ηελ αξκνδηφηεηα θαηάξηηζεο πιήξνπο δέζκεο νηθνλνκηθψλ ινγαξηαζκψλ
θαη ηζνινγηζκψλ γηα φιε ηελ νηθνλνκία9. Απηφ ζεκαίλεη φηη είλαη ππεχζπλε θαη γηα
ηελ νξζφηεηα ησλ ζηνηρείσλ ηεο ΓΤΔ, θαη ηδηαίηεξα γηα ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο
ζπλαιιαγέο θαη ηνπο ηζνινγηζκνχο ηνπ ηνκέα ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο. Απηφο ν
ηξφπνο θαηαλνκήο ησλ αξκνδηνηήησλ είλαη ζπλήζεο ζηα πιαίζηα ηεο ΔΔ.
Παξφια απηά, ε γεληθή δνκή ηεο δηαθπβέξλεζεο θαη ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ
παξακέλνπλ αζαθή10. Ζ θπβέξλεζε έρεη νξίζεη κφλν ηελ ΔΤΔ θαη ηελ ΣηΔ σο
ηαηηζηηθέο Αξρέο πνπ εξγάδνληαη ππφ ηελ νκπξέια ηνπ Δπξσπατθνχ ηαηηζηηθνχ
Νφκνπ11, αιιά φρη θαη ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ (δει. ην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ
Κξάηνπο) νχηε ηελ ΔΑΠ πνπ δηαδξακαηίδνπλ θαη νη δπν ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ
θαηάξηηζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο ΓΤΔ. Ζ αλαζεψξεζε ηνπ ζηαηηζηηθνχ λφκνπ ζπλερψο
αλαβάιιεηαη. Δπηπιένλ, παξά ηε ζρεηηθή δέζκεπζε ησλ ειιεληθψλ ζηαηηζηηθψλ
αξρψλ πξνο ηελ Eurostat ηνλ επηέκβξην ηνπ 2008 (βι. θεθάιαην 3.3) δελ έρεη αθφκε
ζπγθξνηεζεί ην ηαηηζηηθφ πκβνχιην.
Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο κεζνδνινγηθήο επίζθεςεο ζηα πιαίζηα ηεο ΓΤΔ ηνλ Ννέκβξην
ηνπ 2009, ζαλ άκεζε ζπλέπεηα ησλ επηθπιάμεσλ πνπ εθθξάζηεθαλ γηα ηα ζηνηρεία
ηεο ΓΤΔ ηεο Διιάδαο, ηέζεθε μαλά ην ζέκα ησλ αδπλακηψλ ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ.
Όινη νη ζπκκεηέρνληεο ζηε ζπλάληεζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ειιεληθψλ αξρψλ
(ΔΤΔ θαη ΓΛΚ), θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην δελ
κπνξεί λα εγγπεζεί φηη ηα ζηνηρεία ηεο θνηλνπνίεζε ηεο ΓΤΔ δελ ζα είλαη
εθηεζεηκέλα ζε πνιηηηθέο παξεκβάζεηο. Δπηπιένλ, δηαπηζηψζεθε αλεζπρεηηθή
έιιεηςε ινγνδνζίαο θαη αζαθείο αξκνδηφηεηεο ησλ θνξέσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ
θαηάξηηζε ησλ ζηαηηζηηθψλ ηεο ΓΤΔ, θαηλφκελα πνπ κπνξεί λα ελέρνπλ ηνλ θίλδπλν
πηζαλήο πνιηηηθήο /εμσηεξηθήο παξέκβαζεο ζηα ζηνηρεία ηεο ΓΤΔ πνπ πξφθεηηαη λα
ππνβιεζνχλ ζηελ Δπηηξνπή.
Πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί απηφ ην ζέκα:
9

Ζ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο έρεη αθφκε ηελ επζχλε γηα ηελ ππνβνιή ζηνηρείσλ ζηελ Δπξσπατθή
Κεληξηθή Σξάπεδα, ζχκθσλα κε ηελ Καηεπζπληήξηα γξακκή ηεο 31 εο Ηνπιίνπ 2009 γηα ηα
δεκνζηνλνκηθά ζηαηηζηηθά , ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα νηθνλνκηθή θαη λνκηζκαηηθή αλάιπζε.
Σα απαηηνχκελα δεκνζηνλνκηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ απαηηεί ε ΔΚΣ θαιχπηνπλ ηα αθφινπζα
ζηνηρεία γηα ηε γεληθή θπβέξλεζε ((η) έζνδα θαη δαπάλεο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
πιενλαζκαηνο/ειιεηκκαηνο, αλά ππνηνκέα (θεληξηθή θπβέξλεζε, ηνπηθή απηνδηνίθεζε, νξγαληζκνί
θνηλσληθήο αζθάιηζεο), επηιεγκέλα ζηνηρεία γηα ξνέο κε ηελ ΔΔ θαη θάπνηα ζπγθεληξσηηθά κεγέζε
(ηη) ζηαηηζηηθά γηα αλαπξνζαξκνγέο ειιείκκαηνο/ρξένπο θαη (ηηη) ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ην ρξένο . Σα
ζηνηρεία πξέπεη λα ζπλάδνπλ κε ηηο αξρέο θαη νξηζκνχο ηνπ ΔΛ 95. ε πεξίπησζε αλαζεσξήζεσλ ζε
ζεκαληηθά κεγέζε ν αξκφδηνο γηα ηα ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία θνξέαο (ζηελ Διιάδα ε ΣηΔ) πξέπεη λα
δίλεη ζηελ ΔΚΣ ηηο αλάινγεο εμεγήζεηο. Βι. ECB/2009/200; 2009/627/EC
10

Σνλ Οθηψβξην 2007, εθπνλήζεθε γηα ηελ Διιάδα κηα έθζεζε αμηνινγεζεο γηα ηα ζηαηηζηηθά
γεληθφηεξα , πνπ ήηαλ κέξνο κηαο ζεηξάο εθζέζεσλ πνπ εθπνλήζεθαλ γηα φιεο ηεο Δζληθέο ηαηηζηηθέο
Αξρέο θαη ηε Eurostat. Ζ έθζεζε ζπλέζηεηλε ζηελ ΔΤΔ λα εληζρχζεη ζεκαληηθά ην ζεζκηθφ ηεο
πιαίζην. πκθσλήζεθαλ αλάινγεο δξάζεηο κε ηελ εγεζία ηεο ΔΤΔ.
11
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/pls/portal/!PORTAL.wwpob_page.show?_docname=1758246.
PDF
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Πξέπεη λα θαζνξηζηνχλ κε ζαθήλεηα νη αξκνδηφηεηεο ησλ δηαθφξσλ
εκπιεθφκελσλ θνξέσλ. Πξέπεη λα ζεζκνζεηεζεί επίζεκα ε επηθνηλσλία
αλάκεζα ζηνπο θνξείο, πηζαλφηαηα κέζσ ελφο κλεκνλίνπ ζπλεξγαζίαο, θαη
πξέπεη λα δηεπθξηληζηνχλ πνηνη θνξείο είλαη αξκφδηνη θαη γηα πνηα ζηνηρεία
ζηηο θνηλνπνηήζεηο ηεο ΓΤΔ.
Πξέπεη λα νξηζηνχλ νη αξκνδηφηεηεο ζε αηνκηθφ επίπεδν. Σα πςειφβαζκα
ζηειέρε πξέπεη λα είλαη ππεχζπλα γηα ηα ζηνηρεία πνπ παξάγνληαη ζηα
πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο.
ε απηφ ην πιαίζην, ηα ζηνηρεία πξέπεη λα ππνβάιινληαη κφλν εάλ ν θνξέαο
πνπ παξέρεη ηα πξσηνγελή δεδνκέλα γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
θειηνχ ηεο ΓΤΔ έρεη εμαζθαιίζεη ηελ αμηνπηζηία ησλ ζπγθεθξηκέλσλ
ζηνηρείσλ κέζσ κηαο δηαδηθαζίαο πηζηνπνίεζεο θαη ππνγξαθήο.
Πξέπεη λα ηεξνχληαη νη αξρέο ηνπ Κψδηθα Οξζήο Πξαθηηθήο.
Δπηπιένλ, ε αλεμαξηεηνπνίεζε ηεο ΔΤΔ, κε αλαζεψξεζε ηεο ηζρχνπζαο εζληθήο
ζηαηηζηηθήο λνκνζεζίαο, θξίλεηαη απαξαίηεηε αιιά φρη θαη επαξθήο πξνυπφζεζε γηα
λα δηαζθαιηζηνχλ νη παξαπάλσ αξρέο.
Πέξα απφ ηηο παξαπάλσ παξαηεξήζεηο θαη ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηα απνηειέζκαηα
ηεο Έθζεζεο Αμηνιφγεζεο ηνπ 2007, γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Κψδηθα Οξζήο
πξαθηηθήο απφ ηελ ΔΤΔ (Peer Review), ζα πξέπεη λα εληζρπζεί ε ζπλεξγαζία θαη ε
αληαιιαγή επαγγεικαηηθψλ γλψζεσλ κεηαμχ ησλ ειιεληθψλ ζηαηηζηηθψλ αξρψλ θαη
ησλ άιισλ εηαίξσλ ηνπ Δπξσπατθνχ ηαηηζηηθνχ πζηήκαηνο.

3 Ιζηνξηθφ
Ζ αμηνπηζηία ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ζηαηηζηηθψλ ηεο Διιάδαο ήηαλ ην αληηθείκελν
ζπλερνχο πξνζνρήο θαηά ηελ δηάξθεηα πνιιψλ εηψλ. Σα ζηνηρεία ηεο γεληθήο
θπβέξλεζεο πνπ έρνπλ γλσζηνπνηήζεη νη ειιεληθέο αξρέο έρνπλ ακθηζβεηεζεί κεη’
επηκνλήο απφ ηελ Eurostat θαη πνιχ πην ζπρλά απφ φηη ζπκβαίλεη γηα νπνηνδήπνηε
άιιν θξάηνο-κέινο. Ωο ζπλέπεηα ηεο ρακειήο πνηφηεηαο ησλ ζηνηρείσλ ηεο γεληθήο
θπβέξλεζεο ηεο Διιάδαο, ε Eurostat έρεη επαλεηιεκκέλσο εθθξάζεη επηθπιάμεηο ζηα
εμακεληαία Γειηία Σχπνπ ηεο (βι. Παξάξηεκα 3 γηα ην ζρεηηθφ θαηάινγν θαη γηα ηα
πιήξε θείκελα ηνλ επηθπιάμεσλ απφ ηνλ Μάξηην 2005) ζρεηηθά κε ηα ππνβιεζέληα
ζηνηρεία γηα ην έιιεηκκα θαη ην ρξένο.
ηηο επφκελεο παξαγξάθνπο γίλεηαη αλαθνξά ζηηο αλαζεσξήζεηο ησλ ζηνηρείσλ θαη
ζηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ, ψζηε νη ειιεληθέο αξρέο λα κπνξέζνπλ λα βειηηψζνπλ ηελ
πνηφηεηα ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ζηαηηζηηθψλ θαη λα ζπκκνξθσζνχλ κε ηνπο ηζρχνληεο
θαλφλεο θαη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο.
3.1. Μεζνδνινγηθή έθζεζε ηνπ 2004
3.1.1 Ιδηάδνπζεο αλαζεσξήζεηο ζηηο θνηλνπνηήζεηο ηεο ΓΤΔ επηεκβξίνπ 2004
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Σνλ Μάξηην 2004, ε Eurostat εμέθξαζε επηθπιάμεηο γηα ηελ πνηφηεηα ησλ ζηνηρείσλ
ηεο Διιάδαο12. Σνλ επηέκβξην 200413 ηα ζηνηρεία γηα ην έιιεηκκα θαη ην ρξένο ηεο
γεληθήο θπβέξλεζεο αλαζεσξήζεθαλ ζε κεγάιν βαζκφ γηα φιε ηελ πεξίνδν
αλαθνξάο 2000-2003. ην ζρεηηθφ Γειηίν Σχπνπ γηα ην δεκφζην ρξένο θαη έιιεηκκα
ζηελ ΔΔ θαη ηε δψλε ηνπ επξψ, ε Eurostat εμεγνχζε ιεπηνκεξψο ην ιφγν γηα ηνλ
νπνίν αλαζεψξεζε ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηα ζηνηρεία ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ (απφ ην
1997 )14. Δηδηθφηεξα, ε αλαζεψξεζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ γλσζηνπνηήζεθαλ γηα ην έηνο
2003 κεηαμχ ησλ θνηλνπνηήζεσλ Μαξηίνπ 2004 θαη επηεκβξίνπ 2004 έθζαζαλ
πεξίπνπ ζην 3% ηνπ ΑΔΠ γηα ην έιιεηκκα θαη πάλσ απφ 7% ηνπ ΑΔΠ γηα ην ρξένο.
Σα ειιείκκαηα πνπ θνηλνπνηήζεθαλ γηα ηα έηε 2000, 2001 θαη 2002 είραλ θαη απηά
αλαζεσξεζεί πξνο ηα πάλσ, πεξηζζφηεξν απφ 2% ηνπ ΑΔΠ. Απηέο νη ζεκαληηθέο
αλαζεσξήζεηο πξνο ηα πάλσ ήηαλ ην απνηέιεζκα ησλ δξάζεσλ πνπ είρε αλαιάβεη
λσξίηεξα ε Eurostat, θαζψο θαη ηεο πξσηνβνπιίαο ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο, ηελ
άλνημε ηνπ 2004, λα δηεμάγεη ελδειερή νηθνλνκηθφ έιεγρν.
Ο παξαθάησ πίλαθαο απεηθνλίδεη ην κέγεζνο ηεο αλαζεψξεζεο ησλ ειιεληθψλ
ζηνηρείσλ κεηαμχ Μαξηίνπ θαη επηεκβξίνπ 2004, θαηά θαηεγνξία ζηνηρείσλ πνπ
ππνβιήζεθαλ ζε αλαζεψξεζε.

12

Διιάδα: Λφγσ ησλ ζπλερηδφκελσλ ζπδεηήζεσλ κε ηηο ζηαηηζηηθέο αξρέο ηεο Διιάδαο, θπξίσο γηα ην
πιεφλαζκα ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ηα θνηλνπνηεζέληα ζηνηρεία γηα ην ρξένο θαη ηα
έιιεηκκα ζεσξνχληαη σο πξνζσξηλά θαη κπνξεί λα αλαζεσξεζνχλ.
13
χκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ αξηζκ. 3605/93 ηνπ πκβνπιίνπ νη θνηλνπνηήζεηο ΓΤΔ πξέπεη λα
ππνβάιινληαη πξηλ ηελ 1ε Μαξηίνπ θαη 1ε επηεκβξίνπ
14
Διιάδα: Ζ αλαζεψξεζε ησλ ζηνηρείσλ γηα ην έιιεηκα κεηαμχ ησλ θνηλνπνηήζεσλ Μαξηίνπ θαη
επηεκβξίνπ 2004 έγηλε βάζε ησλ λέσλ ζηνηρείσλ απφ ηηο ειιεληθέο αξρέο, θαηφπηλ αηηήκαηνο ηεο
Eurostat, γηα ηελ πεξίνδν 2000-2003.
Ζ αιιαγή ζηα αξηζκεηηθά ζηνηρεία ηνπ ειιείκκαηνο νθείιεηαη θπξίσο ζε:
- Αλαζεψξεζε πξνο ηα θάησ γηα ην 2003 ηεο εθηίκεζεο ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ (θπξίσο ηνπ
ΦΠΑ) ζηνπο δεκφζηνπο ινγαξηαζκνχο
- Αλαζεψξεζε πξνο ηα θάησ γηα ην 2003 ησλ πιεξσκψλ πνπ εηζπξάρζεθαλ απφ ηελ ΔΔ ζην
πιαίζην θάπνησλ πξνγξακκάησλ ησλ δηαξζξσηηθψλ ηακείσλ
- Αλαηαμηλφκεζε γηα ην 2003 κηαο πιεξσκήο απφ ην Σαρπδξνκηθφ Σακηεπηήξην πξνο ηελ
θπβέξλεζε σο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζπλαιιαγήο (γηα ηξία απηά ζηνηρεία βιέπε ην Γειηίν
Σχπνπ αξηζκ. 62/2004 ζηηο 7 Μαΐνπ 2004)
- Διιηπήο θαηαγξαθή ησλ εμνπιηζηηθψλ δαπαλψλ κεηαμχ 2000-2003
- Τπεξεθηίκεζε ηνπ πιενλάζκαηνο ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο κεηαμχ 2000-2003
- Διιηπήο θαηαγξαθή ησλ ηφθσλ κεηαμχ 2000-2003
Ζ αλαζεψξεζε ησλ ζηνηρείσλ γηα ην ρξένο κεηαμχ ησλ θνηλνπνηήζεσλ Μαξηίνπ –επηεκβξίνπ 2004
έγηλε βάζε ησλ λέσλ ζηνηρείσλ ησλ ειιεληθψλ αξρψλ γηα ηελ πεξίνδν 2000-2003. Ζ αιιαγή ζηα
αξηζκεηηθά ζηνηρεία ηνπ ρξένπο νθείιεηαη θπξίσο ζε:
- Τπνεθηίκεζε ηνπ πθηζηάκελνπ ρξένπο, θπξίσο ζε ζρέζε κε νκφινγα θαη
θεθαιαηνπνηεκέλνπο ηφθνπο
- Τπεξεθηίκεζε ησλ ελνπνηεκέλσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο
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Πίλαθαο 1. Κχξηεο ζπληζηψζεο ηεο αλαζεψξεζεο ησλ ζηνηρείσλ ηεο Διιάδαο
κεηαμχ Μαξηίνπ θαη επηεκβξίνπ 2004
ΔΛΛΔΗΜΜΑ

2000
% ΑΔΠ

Μάξηηνο 2004

-2,0

2001
%
ΑΔΠ
-1,4

2002
% ΑΔΠ

2003
% ΑΔΠ

-1,4

-1,7

Φνξνινγηθά έζνδα
Πιεξσκέο απφ ΔΔ

0,9
0,3
0,2

Αλαηαμηλφκεζε πιεξσκψλ απφ
Σαρπδξνκηθφ Σακηεπηήξην
Δμνπιηζηηθέο δαπάλεο
Πιεφλαζκα Οξγαληζκψλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο
Με θαηαγεγξακκέλνη ηφθνη

1,9
0,0
0,3
-4,1

1,2
1,0
0,1
-3,7

1,7
0,4
0,1
-3,7

0,7
0,6
0,1
-4,6

Μάξηηνο 2004

106,1

106,6

104,6

102,6

Κεθαιαηνπνηεκέλνη ηφθνη
πκςεθηζηηθέο πξάμεηο ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ
Οξγαληζκψλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο

4,5
3,2

4,2
3,8

3,9
3,8

3,4
3,7

0,1
114,0

0,1
114,7

0,2
112,5

0,1
109,9

επηέκβξηνο 2004
ΥΡΔΟ

επηέκβξηνο 2004

3.1.2 Η κεζνδνινγηθή έθζεζε ηνπ 2004 θαη ε δηαδηθαζία επί παξαβάζεη
ηηο 22 Ννεκβξίνπ 2004, ε Eurostat δεκνζίεπζε κηα ζπλνιηθή έθζεζε γηα ηελ
αλαζεψξεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ δεκφζηνπ ειιείκκαηνο θαη ρξένπο ηεο Διιάδαο. Ζ
έθζεζε απηή έδεημε φηη θαηά ηα έηε πξηλ ην 2004 νη ειιεληθέο αξρέο είραλ πξνβεί ζε
κε νξζή ππνβνιή ζηνηρείσλ γηα ην έιιεηκκα ζηελ Δπηηξνπή, επεηδή δελ είραλ ηεξήζεη
ηνπο θαλφλεο ηνπ ΔΛ 95. Ζ κε νξζή ππνβνιή ζηνηρείσλ αθνξνχζε φρη ιηγφηεξνπο
απφ έληεθα μερσξηζηνχο ηνκείο.
ην πιαίζην απηφ, ην 2004 ε Δπηηξνπή θίλεζε δηαδηθαζία επί παξαβάζεη θαηά ηεο
Διιάδαο αλαθνξηθά κε ηελ ππνβνιή ησλ ζηνηρείσλ ηεο ΓΤΔ, πνπ νθείινληαλ ζε
κεζνδνινγηθά πξνβιήκαηα ζηελ θαηαγξαθή ησλ θφξσλ θαη ησλ θνηλσληθψλ
εηζθνξψλ, ζην πιεφλαζκα ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ζηα
λνζνθνκεία θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ αλαιήςεσλ ρξεψλ θαη εμνπιηζηηθψλ δαπαλψλ. Ζ
δηαδηθαζία έθιεηζε κφιηο ην 2007 (βι. Κνπηί Γηαιφγνπ 2 θαη Παξάηεκα 6 ηεο
έθζεζεο).
Σν 2005, ε Eurostat πξαγκαηνπνίεζε ηξεηο επηζθέςεηο δηαιφγνπ ζηελ Διιάδα,
πξνθεηκέλνπ λα εμαθξηβψζεη ηε ζπκκφξθσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπο ειιείκκαηνο θαη
ηνπ ρξένπο κε ηηο ηζρχνπζεο κεζνδνινγηθέο απαηηήζεηο. Σα ζηνηρεία πνπ εμεηάζηεθαλ
αθνξνχζαλ θπξίσο ζηηο αλεμφθιεηεο ππνρξεψζεηο ησλ λνζνθνκείσλ, ζε αλαιήςεηο
ρξεψλ , επηρνξεγήζεηο δάλεησλ απφ ηελ ΔΔ θαη ζπκθσλίεο αληαιιαγψλ (swaps),
θαζψο θαη πνιιά άιια ζέκαηα.
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3.2 Τπνβνιή ζηνηρείσλ απφ ηελ Διιάδα ζην δηάζηεκα κεηαμχ ησλ δχν
κεζνδνινγηθψλ επηζθέςεσλ ζηα πιαίζηα ηεο ΓΤΔ πνπ έιαβαλ ρψξα ζηηο 29
Ματνπ-2 Ινπλίνπ 2006 θαη ζηηο 27-29 επηεκβξίνπ 2006, ην ζρέδην δξάζεο θαη νη
δξάζεηο πνπ αθνινχζεζαλ (κέρξη ηηο 17 Ινπιίνπ 2008)
ε ζπλέρεηα ηεο θνηλνπνίεζεο πνπ ππέβαιιαλ νη ειιεληθέο αξρέο ηελ άλνημε ηνπ
2006 (βι. Πίλαθα 2 γηα ηηο δηαδνρηθέο αλαζεσξήζεηο ησλ θνηλνπνηεκέλσλ ζηνηρείσλ),
ηνλ Απξίιην 2006 ε Eurostat δηαηχπσζε πάιη επηθχιαμε γηα ηα δεκνζηνλνκηθά
ζηνηρεία ηεο Διιάδαο. ηε ζπλέρεηα αθνινχζεζαλ δπν κεζνδνινγηθέο επηζθέςεηο ηνλ
Μάην θαη επηέκβξην 2006 θαη κηα κεζνδνινγηθή έθζεζε πνπ θαηάξηηζε ε Eurostat
κε ηε ζχκθσλε γλψκε ησλ ειιεληθψλ αξρψλ θαη ε νπνία αλαξηήζεθε ζηελ
ηζηνζειίδα ηεο Eurostat. Ζ έθζεζε πεξηιακβάλεη ιεπηνκεξή θαηάινγν
βξαρππξφζεζκσλ, κεζνπξφζεζκσλ θαη καθξνπξφζεζκσλ ζπζηάζεσλ
πνπ
απνζθνπνχλ ζηε δηαζθάιηζε θαιχηεξεο πνηφηεηα θαη αμηνπηζηίαο ησλ ζηνηρείσλ γηα
ηα ηζνδχγηα ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ησλ
ηακείσλ εθηφο πξνυπνινγηζκνχ, θαζψο θαη ζηελ θαηαγξαθή ησλ ζπλαιιαγψλ κε ηελ
ΔΔ ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο.
Πίλαθαο 2 – ηνηρεία γηα δεκφζην έιιεηκκα θαη ρξένο πνπ θνηλνπνηήζεθαλ απφ
ηελ Διιάδα κεηαμχ 2005 θαη 2009
ΔΛΛΑ
Έιιεηκκα (% ΑΔΠ)
Κνηλνπνίεζε
2005
Μάξηηνο*
επηέκβξηνο*
2006
Απξίιηνο
Οθηψβξηνο
2007
Απξίιηνο
Οθηψβξηνο
2008
Απξίιηνο
Οθηψβξηνο
2009
Απξίιηνο
Οθηψβξηνο

2001 2002

2003

2004

2005 2006 2007 2008

-3,6
-6,1

-4,1
-4,9

-5,2
-5,7

-6,1
-6,6

-

-

-

-

-

-4,9
-5,2

-5,8
-6,1

-6,9
-7,8

-4,5
-5,2

-

-

-

-

-

-6,2
-5,6

-7,9
-7,3

-5,5
-5,1

-2,6
-2,5

-

-

-

-

-

-7,4
-7,5

-5,1
-5,1

-2,6
-2,8

-2,8
-3,5

-

-

-

-

-

-5,1
-5,2

-2,8
-2,9

-3,6
-3,7

-5,0
-7,7
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ΔΛΛΑ
Υξένο (% ΑΔΠ)
Κνηλνπνίεζε

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007 2008

-

-

-

-

110,7 107,8 108,5 107,5 110,7 107,8 108,5 107,5 -

-

-

-

-

107,8 108,5 107,5 104,6 97,9 98,6 98,0 95,3 -

-

-

-

-

-

2005
Μάξηηνο*
επηέκβξηνο*

114,8 112,2 109,3 110,5 114,4 111,6 108,8 109,3 2006

Απξίιηνο
Οθηψβξηνο
2007
Απξίιηνο
Οθηψβξηνο
2008
Απξίιηνο
Οθηψβξηνο

98,6
98,6

98,0
98,8

95,3
95,9

94,5
94,8

2009
Απξίιηνο
98,8 95,9 94,8 97,6
Οθηψβξηνο
100,0 97,1 95,6 99,2
* χκθσλα κε ηελ Καλνληζκφ αξηζκ. 3605/93 ε δηαβίβαζε ησλ ζηνηρείσλ απαηηείηαη λα ιακβάλεη
ρψξα πξηλ απφ ηελ 1ε Μαξηίνπ θαη 1ε επηεκβξίνπ

ε απηφ ην πιαίζην, ζπκθσλήζεθε κε ηηο ειιεληθέο αξρέο έλα ζρέδην δξάζεο (action
plan) γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ζπζηάζεσλ ηεο Eurostat. (Κνπηί δηαιφγνπ 1 θαη
Παξάξηεκα 4). πκθσλήζεθε επίζεο φηη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή παξαθνινχζεζε
ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο νη ειιεληθέο αξρέο ζα έπξεπε λα ππνβάιινπλ ζηε
Eurostat, ζε ηαθηηθή βάζε, επίζεκεο εθζέζεηο πξνφδνπ.
Κνπηί Γηαιφγνπ 1 . Σν ρέδην Γξάζεο
ε ζπλέρεηα ησλ επηθπιάμεσλ πνπ δηαηχπσζε ε Eurostat ζηηο 24 Απξηιίνπ 2006 γηα ηα
δεκνζηνλνκηθά ζηνηρεία ηεο Διιάδαο, ηνλίδνληαο ηελ χπαξμε ζεκάησλ δνκηθήο θαη
ζπζηεκηθήο θχζεο πνπ επεξεάδνπλ ηνπο δεκνζηνλνκηθνχο ινγαξηαζκνχο ηεο Διιάδαο * ,
πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Αζήλα κεζνδνινγηθή επίζθεςε ζηα πιαίζηα ηεο ΓΤΔ απφ ηηο 29
Μαΐνπ κέρξη ηηο 2 Ηνπλίνπ ηνπ 2006 θαη ζηηο 27-29 επηεκβξίνπ ηνπ 2006. Σα απνηειέζκαηα
ηεο κεζνδνινγηθήο επίζθεςεο ηνπ Ηνπλίνπ απνηέιεζαλ ηε βάζε γηα έλα ζρέδην δξάζεο πνπ
ζπκθσλήζεθε κεηαμχ ηεο Eurostat θαη ησλ ειιεληθψλ αξρψλ.
Σν αξρηθφ ζρέδην δξάζεο πεξηιάκβαλε ελέξγεηεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ζέκαηνο ηεο
παξνρήο θαηάιιεισλ ζηνηρείσλ γηα ηνπο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ηνπο
νξγαληζκνχο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ηα ηακεία εθηφο πξνυπνινγηζκνχ, θαζψο θαη γηα ηηο
ζπλαιιαγέο κε ηελ ΔΔ. Καηά ηηο κεζνδνινγηθέο επηζθέςεηο ηνπ 2008, νη δξάζεηο απηέο
επεθηάζεθαλ ψζηε λα θαιχπηνπλ θαη ηηο απαξαίηεηεο δηνξζψζεηο πνπ έπξεπε λα γίλνπλ
αλαθνξηθά κε ηηο ξνέο απφ ηελ ΔΔ θαη λα ιχζνπλ ην πξφβιεκα κε ηηο δηαθνξέο πνπ ππήξραλ
ζηελ θεληξηθή θπβέξλεζε γηα ην 2006 θαη 2007: θάηη ηέηνην απαηηνχζε ιεπηνκεξή
επαλεμέηαζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ζηαηηζηηθψλ ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο θαη δηεξεχλεζε
ηεο πηζαλφηεηαο κηαο πην νινθιεξσκέλεο ρξήζεο ηεο Έξεπλαο γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ
ζηαηηζηηθψλ ησλ ηακείσλ εθηφο πξνυπνινγηζκνχ (βι. Παξάξηεκα 4).
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Ζ εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο ήηαλ ππφ ηελ ζηελή παξαθνινχζεζε ηεο Eurostat.
Καηά ηελ πεξίνδν ηεο θνηλνπνίεζεο ηεο ΓΤΔ Απξηιίνπ 2007, είρε ήδε μεθηλήζεη ε εθαξκνγή
νξηζκέλσλ δξάζεσλ θαη ππήξμαλ θάπνηα απνηειέζκαηα, θπξίσο ζε φηη αθνξά ζηνπο έιεγρνπο
ζπλέπεηαο γηα ηνπο κεγαιχηεξνπο θνξείο ηεο Έξεπλαο ησλ ηακείσλ εθηφο πξνυπνινγηζκνχ,
ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο, ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη θνηλσληθήο
αζθάιηζεο. Οη δξάζεηο απηέο αθνξνχζαλ ζηελ βειηίσζε ηεο θάιπςεο ηεο Έξεπλαο, ζηελ
αιιαγή ησλ ζηνηρείσλ κεηάβαζεο ηνπ πίλαθα πνπ απνηππψλεη ηε κεηαηξνπή ησλ
απνηειεζκάησλ ηεο Έξεπλαο ζε ζηνηρεία εζληθψλ ινγαξηαζκψλ θαη ζηελ αιιαγή ηνπ ηξφπνπ
ππνινγηζκνχ ησλ εηζπξαθηέσλ απαηηήζεσλ πνπ αθνξνχλ ζε ζπλαιιαγέο κε ηελ ΔΔ.
Μεηά ηηο ζπδεηήζεηο θαη ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κε ηηο ειιεληθέο αξρέο ην θαινθαίξη
ηνπ 2007, δεκηνπξγήζεθαλ αλεζπρίεο ζηελ Eurostat σο πξνο ηελ εθαξκνγή νξηζκέλσλ
δξάζεσλ ηνπ ζρεδίνπ θαη εηδηθφηεξα γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ θφξσλ θαη ησλ θνηλσληθψλ
εηζθνξψλ, θαζψο θαη γηα ηα έζνδα θαη δαπάλεο ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη
ησλ λνζνθνκείσλ.
Ζ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη ηα θιηκάθηα απνζηνιψλ πνπ αθνινχζεζαλ κέρξη ηε
κεζνδνινγηθή επίζθεςε πνπ έθαλε ε Eurostat ζηελ Αζήλα ζηηο 16-18 Ννεκβξίνπ 2009 είραλ
σο απνηέιεζκα λα παξαδνζεί ζηηο ειιεληθέο αξρέο έλαο επηθαηξνπνηεκέλνο θαηάινγνο
δξάζεσλ. Αλ θαη έλαο αξηζκφο δξάζεσλ πνπ ζα έπξεπε ήδε λα έρεη εθαξκνζηεί είλαη αθφκε
ζε εμέιημε ή ζε πνιχ αξρηθφ ζηάδην (εηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ζηε βειηίσζε ηεο εγθαηξφηεηαο
θαη θάιπςεο ηεο έξεπλαο ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ησλ λνζνθνκείσλ, ζηελ
εμαθξίβσζεο ηεο εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο θάζε εξσηεκαηνινγίνπ θαη δηφξζσζε ησλ κε
ηζνξξνπεκέλσλ εξσηεκαηνινγίσλ θαη απνζηνιή λέσλ) ε πιεηνλφηεηα ησλ δξάζεσλ πνπ
έπξεπε λα ιεθζνχλ απφ ηηο ειιεληθέο αξρέο ζηα πιαίζηα ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο έρνπλ
εθαξκνζηεί. Κάπνηεο απφ ηηο δξάζεηο είλαη πέξα ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο ΔΤΔ θαη απαηηνχλ
πνιηηηθή βνχιεζε εθ κέξνπο ηεο Κπβέξλεζεο, εηδηθφηεξα ε εθαξκνγή ησλ πθηζηάκελσλ
λνκνζεηηθψλ πξάμεσλ, ε ελίζρπζε ηεο πθηζηάκελεο λνκνζεζίαο γηα ηνπο νξγαληζκνχο
θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, θαζψο θαη ε ζεζκνζέηεζε ηεο
ππνρξέσζεο, γηα ηνπο δεκφζηνπο θνξείο, ππνβνιήο ηζνινγηζκψλ θαη ηήξεζεο ινγαξηαζκψλ
ζε δεκνζηνλνκηθή βάζε. Παξφια απηά, αθφκε θαη ε πιήξε ζπκκφξθσζε ησλ ειιεληθψλ
αξρψλ κε ην ζρέδην δξάζεο (ην νπνίν πξνέβιεπε ηε ιήςε κέηξσλ κφλν ζε ηερληθφ-ζηαηηζηηθφ
επίπεδν) δελ ζα κπνξνχζε λα απνηξέςεη ηελ εζθεκκέλε κε νξζή ππνβνιή ζηνηρείσλ απφ ηηο
ειιεληθέο αξρέο ην 2009.
* Οη επηθπιάμεηο απηέο έθαλαλ επίζεο αλαθνξά ζην Γειηίνπ Σχπνπ ηεο Eurostat αξηζκ. 120/2005 ζηηο
26 επηεκβξίνπ 2005, ζην νπνίν δηαηππσλφηαλ ε εμήο επηθχιαμε γηα ηα ζηνηρεία ηεο Διιάδαο:
«Δθθξεκνχλ θάπνηα ζέκαηα κε ηελ θαηαγξαθή ησλ ζπλαιιαγψλ κε ηελ ΔΔ, ηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ
νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ηα πνζά ησλ εηζπξαθηέσλ απαηηήζεσλ θαη πιεξσηέσλ
ππνρξεψζεσλ γηα ηα έηε 2002-2004».

Σν Μάην ηνπ 2007 έθιεηζε ε δηαδηθαζία επί παξαβάζεη (Κνπηί Γηαιφγνπ 2)
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Κνπηί Γηαιφγνπ 2. Σν θιείζηκν ηεο δηαδηθαζίαο επί παξαβάζεη ην 2007
Ζ δηαδηθαζία επί παξαβάζεη πνπ θηλήζεθε ην 2004 έθιεηζε ην 2007, βάζεη ηνπ
ζπκπεξάζκαηνο φηη ελφςεη ησλ κέηξσλ πνπ ζα ιάκβαλαλ νη ειιεληθέο αξρέο δελ πθίζηαλην
πιένλ νη ζπγθεθξηκέλεο αηηηάζεηο βάζεη ησλ νπνίσλ θηλήζεθε ε δηαδηθαζία επί παξαβάζεη
(βι. Παξάξηεκα 6). Δπηπξνζζέησο, γηα ηε ιήςε ηεο παξαπάλσ απφθαζεο ε Δπηηξνπή έιαβε
ππφςε ηεο ηα παξαθάησ:
- Ζ επηζηνιή νριήζεσο ζεκείσλε φηη ππήξραλ ζνβαξά ζπζηεκηθά πξνβιήκαηα ζηα αξκφδηα
ηκήκαηα ηεο ειιεληθήο δηνίθεζεο.
- Οη ειιεληθέο αξρέο πήξαλ ζπγθεθξηκέλα κέηξα ζε κηα πξνζπάζεηα λα ιχζνπλ απηά ηα
ζέκαηα. Ζ Eurostat ζα παξαθνινπζνχζε ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ κέηξσλ.
- Παξά ηελ πξφζθαηε βειηίσζε ησλ ζηαηηζηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ηελ θαιή ζπλεξγαζία
κεηαμχ ηεο Eurostat θαη ησλ ειιεληθψλ ζηαηηζηηθψλ αξρψλ, ζπλερίδνπλ λα πθίζηαληαη
πξνβιήκαηα δνκηθνχ θαη ζπζηεκηθνχ ραξαθηήξα ζηνπο δεκνζηνλνκηθνχο ινγαξηαζκνχο ηεο
Διιάδαο
- Ζ
Eurostat δήισζε φηη έρεη ζεκεησζεί βειηίσζε ζηνλ ηξφπν θαηάξηηζεο ησλ
δεκνζηνλνκηθψλ ζηαηηζηηθψλ ηεο Διιάδαο. Ζ Eurostat ζα νξηζηηθνπνηνχζε θαη ζα δεκνζίεπε
ηελ έθζεζή ηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ελφο ζρεδίνπ δξάζεο κε ρξνλνδηάγξακκα γηα ηελ
εθαξκνγή ηνπ φζνλ αθνξά ηα ππφινηπα ζέκαηα
Σν γεγνλφο φηη δελ ππήξραλ/ίζρπαλ πιένλ νη απζηεξέο ζπλζήθεο βάζεη ησλ νπνίσλ θηλήζεθε
ε δηαδηθαζία επί παξαβάζεη δελ ζήκαηλε βέβαηα θαη φηη ηα ειιεληθά ζηνηρεία είραλ παξαρζεί
βάζεη θαηάιιεισλ θαλφλσλ θαη δηαδηθαζηψλ φζνλ αθνξά ηελ πνηφηεηα. Σν γεγνλφο απηφ
απιά επεζήκαλε φηη ην ζπγθεθξηκέλν λνκηθφ εξγαιείν δελ κπνξνχζε πιένλ λα έρεη
εθαξκνγή, πξάγκα πνπ εγείξεη εξσηήκαηα αλαθνξηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ
εξγαιείνπ σο πξνο ηελ αληηκεηψπηζε ζχλζεησλ πξνβιεκάησλ πνπ ζπλδπάδνπλ κεζνδνινγηθά
θαη ζεζκηθά ζέκαηα, θάηη πνπ ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε γηα ην κέιινλ. ηελ νπζία,
κεηαμχ 2005 θαη 2009, ζε ζχλνιν πάλσ ησλ 10 θνηλνπνηήζεσλ ζηα πιαίζηα ηεο ΓΤΔ, ε
Eurostat δηαηχπσζε επηθπιάμεηο γηα ηελ πνηφηεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ είραλ ππνβάιιεη νη
ειιεληθέο αξρέο πέληε θνξέο, θαηά πνιχ πεξηζζφηεξεο απφ φηη γηα νπνηνδήπνηε άιιν θξάηνοκέινο. ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ηεο Διιάδαο, ε Eurostat έθαλε εκη-κφληκε θαη
εθηεηακέλε ρξήζε ησλ πθηζηάκελσλ εμνπζηψλ ηεο πξνθείκελνπ λα παξαθνινπζεί ηα ζηνηρεία
ηεο Διιάδαο γηα ηελ ΓΤΔ. Ζ Διιάδα είλαη ην κφλν θξάηνο κέινο φπνπ έρνπλ γίλεη
κεζνδνινγηθέο επηζθέςεηο. ε ζπλέρεηα απηψλ ησλ κεζνδνινγηθψλ επηζθέςεσλ, έρνπλ ηεζεί
ζε εθαξκνγή εθηεηακέλα ζρέδηα δξάζεο βάζεη φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ δνζεί απφ
ηηο ειιεληθέο αξρέο. Παξφια απηά, αθφκε θαη απηέο νη ελέξγεηεο δελ ήηαλ δπλαηφ λα
πξνζδηνξίζνπλ ηνλ βαζκφ ησλ (θξπκκέλσλ) παξεκβάζεσλ ζηα ζηνηρεία ηεο ΓΤΔ ηεο
Διιάδαο.
Δηδηθφηεξα, κεηά ην θιείζηκν ηεο δηαδηθαζίαο επί παξαβάζεη ζηα ηέιε ηνπ 2007, ε Eurostat
δηαηχπσζε επηθχιαμε γηα ηελ πνηφηεηα ησλ ειιεληθψλ ζηνηρείσλ ζηηο θνηλνπνηήζεηο ηνπ
Απξηιίνπ 2008 θαη επηθχξσζε ηηο θνηλνπνηήζεηο ηνπ Οθησβξίνπ 2008 θαη Απξηιίνπ 2009
κφλν αθνχ ΄πξνεγνπκέλσο είρε παξελέβε πξηλ θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θνηλνπνίεζεο γηα
λα δηνξζψζεη ιάζε ή ιαλζαζκέλεο θαηαγξαθέο, παξέκβαζε πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ
αχμεζε ηνπ θνηλνπνηεζέληνο ειιείκκαηνο θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο. Γηα παξάδεηγκα, νη
κεζνδνινγηθέο απνζηνιέο θιηκαθίσλ απφ ηελ Eurostat ην 2008 είραλ σο απνηέιεζκα λα
αλαζεσξεζεί πξνο ηα πάλσ ην έιιεηκα πνπ είραλ ππνβάιεη νη ειιεληθέο αξρέο ζηηο
θνηλνπνηήζεηο ηνπ 2007 θαη πην ζπγθεθξηκέλα απφ 2,8% ζην 3,5% ηνπ ΑΔΠ. Σν παξάξηεκα
3 πεξηιακβάλεη θαηάινγν κε ηηο επηθπιάμεηο πνπ δηαηχπσζε ε Eurostat κεηαμχ 2005 θαη 2009
θαζψο θαη ην πιήξεο θείκελν απηψλ ησλ επηθπιάμεσλ .

χκθσλα κε ην ζπκθσλεκέλν ζρέδην δξάζεο θαη ηηο δεζκεχζεηο ησλ ειιεληθψλ
αξρψλ, ε Eurostat, κε επηζηνιή ηεο ζηηο 27 Ηνπλίνπ 2007, δήηεζε απφ ηηο ειιεληθέο
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αξρέο λα ππνβάιινπλ έθζεζε αλαθνξηθά κε ηελ πξφνδν ηεο εθαξκνγήο ησλ
ζπζηάζεσλ πνπ απαξηζκνχληαλ ζηελ έθζεζε ηεο κεζνδνινγηθήο επίζθεςεο ζηα
πιαίζηα ηεο ΓΤΔ. ηελ απάληεζε ηεο ε Διιάδα (3 Ηνπιίνπ 2007) απαξηζκνχζε ηηο
θχξηεο δξάζεηο πνπ είραλ ιεθζεί απφ ηηο ειιεληθέο αξρέο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ
ζρεδίνπ δξάζεο αιιά κφλν ζε φηη αθνξνχζε ηηο καθξνρξφληεο ζπζηάζεηο. Καηά
ζπλέπεηα, ζε δεχηεξε επηζηνιή ζηηο 13 Ηνπιίνπ 2007, ε Eurostat δεηνχζε κηα πην
ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ηεο θαηάζηαζεο φζνλ αθνξά ζηηο κεζνπξφζεζκεο θαη
βξαρππξφζεζκεο δξάζεηο. Δπηπιένλ δεηήζεθε απφ ηηο ειιεληθέο αξρέο λα δψζνπλ
ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο σο πξνο ηελ εγθαηξφηεηα-θάιπςε ηεο εηήζηαο Δξεπλάο
ηνπο, θαηά ππνηνκέα.
Μεηά ηελ απάληεζε πνπ έιαβε απφ ηηο ειιεληθέο αξρέο (31 Ηνπιίνπ 2007), ε Eurostat
ζε επηζηνιή ηεο ζηηο 7 επηεκβξίνπ 2007 εμέθξαζε ηελ άπνςε φηη παξά ηελ πξφνδν
πνπ θαηαγξάθεηαη ζηελ έθζεζε πνπ ππέβαιιαλ νη ειιεληθέο αξρέο, εθθξεκνχλ
νξηζκέλεο βαζηθέο ζπζηάζεηο πνπ αθνξνχλ θπξίσο ζε ειέγρνπο ζπλέπεηαο (γηα ηελ
Έξεπλα) θαη θάιεζε ηηο ειιεληθέο αξρέο λα ππνβάιινπλ κηα εθηελή έθζεζε πξνφδνπ
κέρξη ην ηέινο Ηαλνπαξίνπ 2008. Δπηπιένλ, δεηήζεθε απφ ηηο ειιεληθέο αξρέο λα
επηζπλάςνπλ κηα έθζεζε ζρεηηθά κε ην ζέκα ηεο εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο ησλ ζηνηρείσλ
ηεο θνηλνπνίεζεο ηεο ΓΤΔ Οθησβξίνπ 2007.
Μεηά απφ φιε απηή ηελ αληαιιαγή επηζηνιψλ, θαηά ηηο θνηλνπνηήζεηο ηεο ΓΤΔ
Οθησβξίνπ 2007 δφζεθαλ θάπνηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πξφνδν πνπ είρε
επηηεπρζεί φζνλ αθνξά ζηελ εγθαηξφηεηα, θάιπςε θαη εζσηεξηθή ζπλέπεηα ηεο
Έξεπλαο , θαη ζηηο 17 Ηνπιίνπ 2008 ππνβιήζεθε ηειηθά κηα πην εθηεηακέλε έθζεζε
πξνφδνπ.

3.3. Τπνβνιή ζηνηρείσλ απφ ηελ Διιάδα ηo 2008: επαθφινπζε κεζνδνινγηθή
επίζθεςε ζηα πιαίζηα ηεο ΓΤΔ ζηηο 2-3 Ινπλίνπ 2008 θαη δεχηεξε κεζνδνινγηθή
επίζθεςε ζηα πιαίζηα ηεο ΓΤΔ ζηηο 15-19 επηεκβξίνπ 2008
ε ζπλέρεηα ηεο θνηλνπνίεζεο ησλ ειιεληθψλ αξρψλ ηνλ Απξίιην 2008, ε Eurostat
εμέθξαζε θαη πάιη επηθπιάμεηο γηα ην έιιεηκκα πνπ θνηλνπνίεζε ε Διιάδα , ηδηαίηεξα
γηα ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχζαλ ζηελ θαηαγξαθή ησλ επηρνξεγήζεσλ απφ ηελ ΔΔ
γηα ην 2006 θαη 2007, ζηελ χπαξμε ζεκαληηθψλ ζηαηηζηηθψλ δηαθνξψλ, ηεο ηάμεσο
ηνπ 0,6% ηνπ ΑΔΠ, γηα ην 2007 θαη ηελ αλεπαξθή θάιπςε ησλ πξσηνγελψλ
ζηνηρείσλ γηα ηα ηακεία εθηφο πξνυπνινγηζκνχ, ηνπο νξγαληζκνχο ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο θαη θνηλσληθήο αζθάιηζεο γηα ηηο πξψηεο εθηηκήζεηο ηνπ ηζνδπγίνπ
ηνπ 2007.
Απηφ είρε σο απνηέιεζκα κηα λέα κεζνδνινγηθή επίζθεςε ζηελ Διιάδα ζηηο 2-3
Ηνπλίνπ 2008, θχξηνο ζθνπφο ηεο νπνίαο ήηαλ λα δηεπθξηληζηνχλ ηα ζέκαηα γηα ηα
νπνία είραλ δηαηππσζεί νη επηθπιάμεηο. Μεηά ηελ επίζθεςε, ε Eurostat δεκνζίεπζε
θαη έζηεηιε ζηηο ειιεληθέο αξρέο, ζηηο 8 Ηνπιίνπ 2008, κηα έθζεζε (“Main conclusions
and actions points” - Κύρια ζσμπεράζμαηα και ζημεία δράζεις)15 ε νπνία πεξηείρε ηηο
ζπζηάζεηο θαη ηηο δξάζεηο εθαξκνγήο πνπ είραλ ζπκθσλεζεί. Απηέο νη δξάζεηο
ελζσκαηψζεθαλ ζην αξρηθφ ζρέδην δξάζεο (action plan).
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ηηο 11 επηεκβξίνπ 2008, ζε ζπλάληεζε πνπ αθνινχζεζε ηελ Έθζεζε Αμηνιφγεζεο
ηνπ 2007 γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Κψδηθα Οξζήο Πξαθηηθήο απφ ηελ ΔΤΔ (Peer
Report), φπνπ ζπκκεηείραλ πςειφβαζκα ζηειέρε ηεο Eurostat, ζπδεηήζεθαλ δξάζεηο
πνπ ζηφρεπαλ ζηελ πεξαηηέξσ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ζηνηρείσλ πνπ παξέρνληαη
ζηα πιαίζηα ηεο ΓΤΔ, θαζψο θαη ζηε βειηίσζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηνπ
Διιεληθνχ ηαηηζηηθνχ πζηήκαηνο, ζχκθσλα θαη κε ηηο ζπζηάζεηο ηεο Έθζεζεο
Αμηνιφγεζεο ηνπ 2007. Ο Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ θαη ν επηθεθαιήο ηεο ΔΤΔ
δεζκεχηεθαλ ζαθψο λα πξνρσξήζνπλ ζηηο απαξαίηεηεο ζεζκηθέο κεηαξξπζκίζεηο
ζχκθσλα κε ηηο ζπζηάζεηο πνπ δηαηππψλνληαλ ζηελ Έθζεζε Αμηνιφγεζεο ηνπ 2007
γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Κψδηθα Οξζήο πξαθηηθήο απφ ηελ ΔΤΔ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν
Τπνπξγφο Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο ΔΤΔ
ηφληζαλ ηε δέζκεπζή ηνπο λα αληαπνθξηζνχλ πιήξσο ζηελ ππνρξέσζή ηνπο γηα
παξνρή αμηφπηζησλ ζηνηρείσλ ζηα πιαίζηα ηεο ΓΤΔ, θαη λα ζπλεξγαζηνχλ ρσξίο
πεξηνξηζκνχο θαη κε πιήξε δηαθάλεηα κε ζηφρν ηελ επίιπζε φισλ ησλ εθθξεκψλ
ζεκάησλ. Δηδηθφηεξα, δήισζαλ φηη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ ειιεληθνχ ζηαηηζηηθνχ λφκνπ
θαη ε ζπγθξφηεζε ελφο ζπκβνπιίνπ ρξεζηψλ ήηαλ ήδε ζηα ηειεπηαία ζηάδηα
πινπνίεζεο. Ζ Eurostat ηφληζε φηη ε πιήξεο ζπκκφξθσζε κε ηνλ Κψδηθα Οξζήο
Πξαθηηθήο είλαη κηα απφ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εκπηζηνζχλε ζηηο ζηαηηζηηθέο ηεο
Διιάδαο θαη, θαηά ζπλέπεηα, ζηηο ζηαηηζηηθέο ηνπ Δ.
ηηο 15-19 επηεκβξίνπ 2008, έιαβε ρψξα λέα κεζνδνινγηθή ζπλάληεζε ζηελ
Διιάδα. θνπφο ηεο ζπλάληεζεο ήηαλ, πην ζπγθεθξηκέλα, λα ζπκθσλεζνχλ νη
θαηάιιειεο δηνξζψζεηο πνπ έπξεπε λα γίλνπλ αλαθνξηθά κε ηηο ξνέο πξνο ηελ ΔΔ ,
γηα ηηο νπνίεο δελ είρε επηηεπρζεί ζπκθσλία ζε ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν θαηά ηελ
πξνεγνχκελε κεζνδνινγηθή επίζθεςε, θαζψο θαη λα ιπζεί ην ζέκα ηεο επκεγέζνπο
ζηαηηζηηθήο δηαθνξάο πνπ ππήξρε ζηα ζηνηρεία ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο γηα ην
2006 θαη 2007. Σα ζπκπεξάζκαηα, νη κεζνπξφζεζκεο θαη καθξνπξφζεζκεο δξάζεηο
πνπ ζπκθσλήζεθαλ ζε απηήλ ηελ επίζθεςε ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ ζρεηηθή
έθζεζε ηεο Eurostat16. Οη ζπδεηήζεηο νδήγεζαλ ζε ζεκαληηθή αχμεζε ηεο εθηίκεζεο
ηνπ ειιείκκαηνο πνπ είρε θνηλνπνηήζεη ε Διιάδα γηα ην 2007 ( απφ 2,8% πνπ
θνηλνπνηήζεθε ηνλ Απξίιην ζε 3.5% ηνπ ΑΔΠ) θαη θαηά ζπλέπεηα ζε άξζε ησλ
επηθπιάμεσλ πνπ είραλ δηαηππσζεί ηνλ Απξίιην γηα ηα ζηνηρεία ΓΤΔ ηεο Διιάδαο.

3.4 ηνηρεία γηα ην δεκφζην έιιεηκκα θαη ρξένο ηεο Διιάδαο : αλαζεσξήζεηο
Απξηιίνπ 2009-Οθησβξίνπ 2009
Σν Απξίιην 2009 ε Eurostat επηθχξσζε ηα ζηνηρεία πνπ θνηλνπνίεζαλ νη ειιεληθέο
αξρέο, βάζεη ησλ νπνίσλ ην έιιεηκκα γηα ην 2008 ήηαλ ζην 5% ηνπ ΑΔΠ (ην λνχκεξν
πνπ αξρηθά θνηλνπνηήζεθε απφ ηελ Διιάδα ήηαλ 4,8% ηνπ ΑΔΠ). Δθ ησλ πζηέξσλ ,
θάλεθε φηη απηή ε απφθαζε δελ είλαη ε θαηάιιειε . εληνχηνηο, ε απφθαζε
βαζίζηεθε ζε δεδνκέλα θαη πιεξνθνξίεο πνπ ππήξραλ κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή θαη
ιήθζεθε αθνχ νη ειιεληθέο αξρέο -θαηφπηλ ζπκβνπιήο ηεο Eurostat ε νπνία είρε
δηαηππψζεη ακθηβνιίεο γηα ην πιεφλαζκα ηνπ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεοκείσζαλ ζην κηζφ ηε ζεηηθή ζηαηηζηηθή δηαθνξά ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο,
απνδίδνληαο ηε δηαθνξά ζε κείσζε ηνπ πιενλάζκαηνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηνκέα
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(απμάλνληαο ην έιιεηκκα ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο ιίγν πεξηζζφηεξν απφ 0,2% ηνπ
ΑΔΠ).
Μεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηνπ Απξηιίνπ θαη πξηλ ηελ έθδνζε ηνπ ζρεηηθνχ δειηίνπ
ηχπνπ, ε Eurostat επηθνηλψλεζε κε ηηο ειιεληθέο αξρέο πξνθείκελνπ λα δηεπθξηλίζεη
έλα ζέκα πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηελ θαηαγξαθή ησλ ρξεψλ ησλ δεκφζησλ λνζνθνκείσλ
πξνο ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπο. ε απάληεζή ηνπο νη ειιεληθέο αξρέο δηαβίβαζαλ
επίζεκα έγγξαθα ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο επηβεβαηψλνληαο φηη ηα πνζά πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ θνηλνπνίεζε ήηαλ ηα επίζεκα ζηνηρεία ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο.
(Παξάξηεκα 5)
ηα πιαίζηα ηεο θνηλνπνίεζεο ΓΤΔ Απξηιίνπ 2009, ε Eurostat γηα κηα αθφκε θνξά
ζέιεζε λα εθηζηήζεη ηελ πξνζνρή ησλ ειιεληθψλ αξρψλ ζηηο δξάζεηο πνπ είραλ
ζπκθσλεζεί ζηα πιαίζηα ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο. Αλ θαη ζηελ απάληεζή ηνπο νη
ειιεληθέο αξρέο ζεκείσζαλ φηη ππάξρνπλ ζεκάδηα βειηίσζεο (ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά
ηελ θάιπςε ηεο έξεπλαο ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο), πνιιά ζέκαηα
παξέκελαλ άιπηα (φπσο ε ηαμηλφκεζε ησλ ινγαξηαζκψλ εθηφο πξνυπνινγηζκνχ θαη
ε ηαμηλφκεζε ησλ κνλάδσλ ηεο θπβέξλεζεο).
ηηο 27 Απξηιίνπ 2009, ε Δπηηξνπή ζε ζχζηαζή πνπ απεχζπλε πξνο ηελ Διιάδα
(«χζηαζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο 27εο Απξηιίνπ 2009 ζχκθσλα κε ην άξζξν 104
παξάγξαθνο 7 ηεο ζπλζήθεο γηα ηελ ίδξπζε ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο, πξνο ηηο
ειιεληθέο αξρέο, θαιψληαο ηεο λα ηεξκαηίζνπλ ηελ θαηάζηαζε ππεξβνιηθνχ
ειιείκκαηνο») ηφληζε φηη: «Οη ειιεληθέο αξρέο ζα πξέπεη λα ζπλερίζνπλ ηηο
πξνζπάζεηεο γηα βειηίσζε ηεο ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο ησλ ζηαηηζηηθψλ
ζηνηρείσλ θαη ηδηαίηεξα ησλ ζηνηρείσλ ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο, εληζρχνληαο θπξίσο
ηνπο κεραληζκνχο πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ άκεζε θαη νξζή παξνρή ζηνηρείσλ γηα ηε
γεληθή θπβέξλεζε πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ λνκηθφ πιαίζην».
Όηαλ νη ειιεληθέο αξρέο ππέβαιιαλ ηελ θνηλνπνίεζε ζηηο 2 Οθησβξίνπ 2009, ζηελ
νπνία ππήξρε κεγάιε αλαζεψξεζε ζε ζρέζε κε ηελ θνηλνπνίεζε ηνπ Απξηιίνπ, ε
Eurostat δήηεζε απφ ηηο ειιεληθέο αξρέο λα δηεπθξηλίζνπλ ηε δηαθνξά πνπ
παξαηεξνχληαλ ζε ζρέζε κε ηνπο ηξηκεληαίνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο ινγαξηαζκνχο
ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο . Εήηεζε επίζεο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ
αλαζεψξεζε ησλ επαπμεκέλσλ εζφδσλ απφ ηελ ΔΔ γηα ην 2008, γηα ιεπηνκέξεηεο
πνπ έιιεηπαλ ζρεηηθά κε ηνπο «άιινπο πιεξσηένπο ινγαξηαζκνχο» γηα ην 2007 θαη
2008 θαη ηέινο ζεκείσλε φηη δελ είρε αθφκε πξαγκαηνπνηεζεί ε ηαμηλφκεζε ησλ
ινγαξηαζκψλ εθηφο πξνυπνινγηζκνχ.17
Οη ειιεληθέο αξρέο δελ απάληεζαλ ζην δεχηεξν αίηεκα γηα παξνρή δηεπθξηλήζεσλ
θαη δήηεζαλ παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο πνπ είρε ζέζεη ε Eurostat γηα ηηο 13
Οθησβξίνπ 2009. Σειηθά, ζηηο 21 Οθησβξίνπ ζηάιζεθε κηα ειιηπήο απάληεζε, θαη
ζηηο 22 Οθησβξίνπ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, κεηά ηε δεκνζίεπζε ησλ
ζηνηρείσλ ηεο ΓΤΔ απφ ηελ Eurostat.
Ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θνηλνπνίεζεο Οθησβξίνπ 2009 ήηαλ ηα αθφινπζα:
17

Ζ Eurostat πιεξνθνξήζεθε φηη ηα ηζνδχγηα θάπνησλ απφ απηνχο ηνπο ινγαξηαζκνχο εκθαλίδνληαη
θαη ζηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ Τπνπξγείσλ θαη ζηνπο ηζνινγηζκνχο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ « κέζσ ησλ
νπνίσλ εθηεινχληαη ηα δηάθνξα έξγα». Ζ Eurostat ξψηεζε ηηο ειιεληθέο αξρέο αλ θάηη ηέηνην
ππνλννχζε δηπινεγγξαθή απηψλ ησλ ινγαξηαζκψλ ζε πξνεγνχκελεο θνηλνπνηήζεηο.
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Ζ Eurostat έιαβε κηα αλαζεσξεκέλε θνηλνπνίεζε ΓΤΔ ζηηο 21 Οθησβξίνπ ,
ην απφγεπκα πξηλ ηε δεκνζίεπζε ηνπ δηθνχ ηεο δειηίνπ ηχπνπ
Γηα 9 εκέξεο ε Eurostat δελ είρε ιάβεη απάληεζε ζηηο εξσηήζεηο πνπ είρε
ζέζεη, αζπλήζηζηα κεγάιε πεξίνδνο απφ ηηο 12 κέρξη ηηο 21 Οθησβξίνπ
ηελ πεξίνδν κεηαμχ 16 θαη 21 Οθησβξίνπ, ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο ΔΤΔ
επηθνηλψλεζε επαλεηιεκκέλσο κε ηε Eurostat ηζρπξηδφκελνο πνιηηηθέο
παξεκβάζεηο ζηελ παξνρή ησλ ζηνηρείσλ θαη πηέζεηο γηα απνζηνιή κηαο λέαο
αλαζεσξεκέλεο θνηλνπνίεζεο18.
Πην ζπγθεθξηκέλα, φζνλ αθνξά ζηα ζέκαηα θαηάξηηζεο, ε δηεξεχλεζε ηεο Eurostat
απεθάιπςε αδπλακίεο ζε πνιιέο εζληθέο ππεξεζίεο νη νπνίεο είλαη θαζ’ χιε αξκφδηεο
γηα ηα ζηνηρεία ηεο ΓΤΔ: ε Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Διιάδνο (ΔΤΔ), ην
Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο (ΓΛΚ) θαη ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ. ηα πιαίζηα
ησλ θνηλνπνηήζεσλ ηεο ΓΤΔ Απξηιίνπ, 2 Οθησβξίνπ θαη 21 Οθησβξίνπ 2009 πνπ
δηαβηβάζηεθαλ απφ ηηο ειιεληθέο αξρέο, απνδεηθλχεηαη φηη ε ΔΤΔ ηξνπνπνίεζε ηα
αξηζκεηηθά ζηνηρεία γηα ηε δηφξζσζε ησλ δαλείσλ απφ ηελ ΔΔ πνπ είρε δηαβηβάζεη ε
Δληαία Αξρή Πιεξσκψλ θαη ηξνπνπνίεζε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο γηα ηελ ηα
έζνδα /δαπάλεο ησλ λνζνθνκείσλ, κεηψλνληαο ην πνζφ ησλ αλεμφθιεησλ
ππνρξεψζεσλ πνπ πξνέθππηε απφ ηελ έξεπλα θαη κεηψλνληαο ην δεκφζην έιιεηκκα
γηα ην 2007 θαη 2008. Σν ΓΛΚ (πνπ απνηειεί κέξνο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ)
δηαβίβαζε ζηελ ΔΤΔ ιαλζαζκέλα ζηνηρεία γηα ηηο αθπξψζεηο ζπκθσληψλ
αληαιιαγψλ (swaps), γηα ηνπο ινγαξηαζκνχο εθηφο πξνυπνινγηζκνχ θαη γηα ηνπο
δεδνπιεπκέλνπο ηφθνπο σο δαπάλε ηεο θπβέξλεζεο , πξάγκα πνπ νδήγεζε ζηε
κείσζε ηνπ ειιείκκαηνο ηνλ Απξίιην θαη ζηηο 2 Οθησβξίνπ 2009. Σνλ Οθηψβξην
2009, ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ πήξε απνθάζεηο γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ
ζπλαιιαγψλ πνπ είραλ ιάβεη ρψξα θαηά ην 2008 θαη αθνξνχζαλ ην δεκφζην,
αιιάδνληαο ηελ θαηαγξαθή ησλ δξαζηεξηνηήησλ εθ ησλ πζηέξσλ, αθφκε θη αλ νη
ζπλαιιαγέο πξνέθππηαλ απφ απνθάζεηο πνπ είραλ ιεθζεί ην 2008. Δπηπιένλ, ην
Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ έδσζε νδεγίεο ζηελ ΔΤΔ ζηελ θνηλνπνίεζε ηεο ΓΤΔ ηεο
21εο Οθησβξίνπ 2009, λα θαηαγξάςεη γηα ην έηνο 2008 ην πνζφ ησλ 2,5
δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ σο ππνρξεψζεηο ησλ λνζνθνκείσλ, ρσξίο λα δίλεηαη νχηε
απφδεημε νχηε θαη αηηηνιφγεζε γηα ηνλ ρξφλν θαηαγξαθήο ηεο ζπλαιιαγήο.
Οη αλαζεσξήζεηο πνπ έγηλαλ ζηα ζηνηρεία ησλ θνηλνπνηήζεσλ ηεο ΓΤΔ Απξηιίνπ
2009, 2 Οθησβξίνπ 2009 θαη 21 Οθησβξίνπ 2009 θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 3.

18

ηελ αιιεινγξαθία ηνπ κε ηελ Eurostat, ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο ΔΤΔ ππνζηήξηδε φηη αξρηθά
είρε ιάβεη απφ ην ΓΛΚ λέα ζηνηρεία γηα ηελ θνηλνπνίεζε ΓΤΔ, βάζε ησλ νπνίσλ ην έιιεηκκα γηα ην
2008 ήηαλ ζην 6,7% ηνπ ΑΔΠ. Δπίζεο φηη είρε εληνιέο λα κελ ζηείιεη ηελ λέα θνηλνπνίεζε ΓΤΔ ζηελ
Eurostat πξψηνπ γίλεη ζπλάληεζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ κε ην ΓΛΚ. Δπίζεο, ππνζηήξηδε φηη ζηηο
21 Οθησβξίνπ έιαβε εληνιέο λα ζηείιεη λέα θνηλνπνίεζε ΓΤΔ ζηελ Eurostat πνπ ζα αληηθαζηζηνχζε
ηελ θνηλνπνίεζε πνπ είρε ζηαιεί ζηηο 2 Οθησβξίνπ, παξά ηηο δηαθσλίεο ηεο ΔΤΔ γηα ηα αξηζκεηηθά
κεγέζε ησλ ζηνηρείσλ.
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Διιάο- Δμεγήζεηο γηα ηηο αλαζεσξήζεηο ζην πιεφλαζκα (+) έιιεηκκα (-) γηα ην 2008 κεηαμχ
Οθησβξίνπ 2008-Απξηιίνπ 2009
Απφ Απξίιην κέρξη 2 Οκτωβρίνπ
2009
% ΑΕΠ

Πνζά αλαζεσξήζεσλ

χλνιν αλαζεσξήζεσλ
Ηζνδχγην θνηλσληθήο
αζθάιηζεο θαη ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο
Φφξνη
Δπηρνξεγήζεηο απφ EΔ
Ηζνδχγην θξαηηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ
Τπνρξεψζεηο λνζνθνκείσλ
Αθχξσζε ζπκθσληψλ swap
Έζνδα απφ δηαγξαθή εθηφο
πξνυπνινγηζκνχ
Κεθαιαηαθέο κεηαβηβάζεηο
ΓΔΚΑ
Πξνζαξκνγή γηα πιεξσκέο
ηφθσλ
Αλαζεψξεζε ινγαξηαζκψλ
Θεζαπξνθπιαθίνπ
Αλαιήςεηο ρξεψλ
Άιιεο αλαζεσξήζεηο
ΑΔΠ 2008

ΑΠό 2 Οκτωβρίνπ κέρξη 21
Οκτωβρίου
Πνζά αλαζεσξήζεσλ

Σύνολο αναθεωρήσεων

% ΑΕΠ χλνιν αλαζεσξήζεσλ % ΑΕΠ

-1274

-0.53

-5038 -2.11

-6312

-2.64

-600
-650
186

-0.25
-0.27
0.08

0 0.00
0 0.00
-216 -0.09

-600
-650
-30

-0.25
-0.27
-0.01

0
-100
0

0
-0.04
0.00

-710 -0.30
-2500 -1.05
-210 -0.09

-710
-2600
-210

-0.30
-1.09
-0.09

0

0.00

-300 -0.13

-300

-0.13

0

0.00

-230 -0.10

-230

-0.10

0

0.00

-450 -0.19

-450

-0.19

0
0
-110

0.00
0.00
-0.05

-192 -0.08
-218 -0.09
-12 -0.01

-192
-218
-122

-0.08
-0.09
-0.05
239141

Διιάο - πιεφλαζκα (+) έιιεηκκα (-) απφ 2005 κέρξη 2008 κεηαμχ Οθησβξίνπ 2009 θαη Απξηιίνπ 2009
2005
Έιιεηκκα πνπ θνηλνπνηήζεθε ηνλ Απξίιην 2009 ζε
EURO
Έιιεηκκα πνπ θνηλνπνηήζεθε ηνλ Απξίιην 2009 σο %
ηνπ ΑΔΠ
Έιιεηκκα πνπ θνηλνπνηήζεθε ζηηο 2 Οθησβξίνπ 2009 ζε
EURO
Έιιεηκκα πνπ θνηλνπνηήζεθε ζηηο 2 Οθησβξίνπ 2009 σο
% ηνπ ΑΔΠ
Έιιεηκκα πνπ θνηλνπνηήζεθε ζηηο 21 Οθησβξίνπ 2009 ζε
EURO
Έιιεηκκα πνπ θνηλνπνηήζεθε ζηηο 21 Οθησβξίνπ 2009
σο % ηνπ ΑΔΠ

2006

2007

2008

-10056

-5987

-8272

-12195

-5.1

-2.8

-3.6

-5.0

-10056

-6064

-8263

-13469

-5.1

-2.9

-3.6

-5.6

-10068

-6110

-8287

-18507

-5.1

-2.9

-3.7

-7.7

εκείσζε: ζηνηρεία πιενλάζκαηνο/ειιείκκαηνο γηα ην 2005-2008 φπσο θνηλνπνηήζεθαλ απφ ηηο ειιεληθέο αξρέο ,
ρσξίο λα είλαη επηθπξσκέλα απφ ηελ Eurostat.
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4 χλνςε ησλ κεζνδνινγηθψλ ζεκάησλ
Σν θεθάιαην απηφ ζπλνςίδεη ηα θχξηα κεζνδνινγηθά πξνβιήκαηα πνπ εληφπηζε ε
παξνχζα έθζεζε, ζεκεηψλνληαο ην θαηά πφζν απηά ηα δεηήκαηα είραλ ηεζεί θαη
παιαηφηεξα (ηδηαίηεξα ζηελ Έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ αλαζεψξεζε ησλ
ζηνηρείσλ ηνπ δεκφζηνπ ειιείκκαηνο θαη ρξένπο ηεο Διιάδαο, θαη πνην ζπγθεθξηκέλα
ζηελ ζρεηηθή έθζεζε ηεο Eurostat ην 2004 – “2004 Eurostat report”) θαη αλαιχνληαο
ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ γηα θάζε ζέκα. Πην ιεπηνκεξή ζηνηρεία γηα θάζε
έλα απφ ηα κεζνδνινγηθά ζέκαηα πνπ ηίζεληαη ζε απηφ ην θεθάιαην ππάξρνπλ ζην
παξάξηεκα 1 ηεο έθζεζεο.
ην κέηξν πνπ ζα κπνξνχζε λα γίλεη έλαο παξαιιειηζκφο αλάκεζα ζηα γεγνλφηα ηνπ
2004 θαη ηνπ 2009, απφ ηηο επφκελεο παξαγξάθνπο κπνξνχκε λα εμάγνπκε ην
ζπκπέξαζκα φηη ππάξρνπλ νξηζκέλα θνηλά κεζνδνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά άκεζα ζηα
επεηζφδηα ηνπ 2004 θαη ηνπ 2009. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, ζεκαληηθέο
αλαζεσξήζεηο έγηλαλ ηελ επνκέλε πνιηηηθψλ εθινγψλ, πξάγκα πνπ απνθαιχπηεη
εθηεηακέλε κε νξζή ππνβνιή ζηνηρείσλ, ζε έλα πεξηβάιινλ πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ
έιιεηςε έιεγρσλ θαη ηζνξξνπηψλ, αζαθή θαη παξαπνηεκέλα ζηνηρεία θαη ραιαξφηεηα
θαη ειιηπή ζπληνληζκφ ησλ ζεζκψλ. Σα ζπρλά θιηκάθηα απνζηνιψλ ηεο Eurostat ζην
κεζνδηάζηεκα απηψλ ησλ επεηζνδίσλ, νη ζπρλέο κεζνδνινγηθέο επηζθέςεηο θαη νη
επαλεηιεκκέλεο επηθπιάμεηο γηα ηηο θνηλνπνηήζεηο ησλ ειιεληθψλ αξρψλ, ζε
ζπλδπαζκφ κε ηε κε ζπκκφξθσζε κε ηηο ζπζηάζεηο ηεο Eurostat, παξά ηηο
δηαβεβαηψζεηο θαη δεζκεχζεηο γηα ην αληίζεην, επηβεβαηψλνπλ ηνπο ηζρπξηζκνχο φηη
ηα πξνβιήκαηα απηά είλαη κεξηθψο κεζνδνινγηθήο θχζεσο θαη νθείινληαη κάιινλ ζε
αηηίεο πνπ πεγάδνπλ πέξα ηεο ζηαηηζηηθήο.
Οη πέληε επηθπιάμεηο πνπ δηαηππψζεθαλ κεηαμχ ηνπ 2005 θαη 2008 γηα ηελ πνηφηεηα
ησλ ζηνηρείσλ ηεο ΓΤΔ ηεο Διιάδαο, βαζίζηεθαλ ζηελ αθαηάιιειε θαηαγξαθή
ζηνηρείσλ γηα επηρνξεγήζεηο απφ ηελ ΔΔ (δχν θνξέο), ζηελ χπαξμε κηαο φρη
ακειεηέαο ζηαηηζηηθήο δηαθνξάο, ζηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο
αζθάιηζεο, ζε ακθηβνιίεο γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ πνζψλ ησλ ινηπψλ εηζπξαθηέσλ
απαηηήζεσλ θαη πιεξσηέσλ ππνρξεψζεσλ θαη ζηελ αλεπαξθή θάιπςε ησλ
πξσηνγελψλ ζηνηρείσλ γηα ηα ηακεία εθηφο πξνυπνινγηζκνχ, ηνπο νξγαληζκνχο
ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη θνηλσληθήο αζθάιηζεο γηα ηηο πξψηεο εθηηκήζεηο ζηα
πιαίζηα ηεο θνηλνπνίεζεο ΓΤΔ ηνπ Απξηιίνπ. Όια απηά ηα ζέκαηα δηεπθξηλίζηεθαλ
απφ ηελ Eurostat θαη ηηο ειιεληθέο αξρέο θαη έθιεηζαλ θαηαιιήισο. Δληνχηνηο,
κεξηθά απφ απηά ηα δεηήκαηα, (ε θαηαγξαθή ησλ επηρνξεγήζεσλ απφ ηελ ΔΔ, νη
ινγαξηαζκνί ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ
λνζνθνκείσλ) μαλαβγήθαλ ζηελ επηθάλεηα ην 2009:
Παξφια απηά, ζηελ πεξίπησζε ησλ επηρνξεγήζεσλ απφ ηελ ΔΔ, ππάξρεη κηα
εηδνπνηφο δηαθνξά αλάκεζα ζηα γεγνλφηα ηνπ 2005-2008 θαη ηνπ 2009. Μεηαμχ 2005
θαη 2008 ε αλαζεψξεζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ έγηλε απφ ηε Eurostat νθεηιφηαλ θπξίσο
ζε κεζνδνινγηθά αίηηα, ελψ ζηηο 2 Οθησβξίνπ 2009 ηα αίηηα δελ ήηαλ κεζνδνινγηθά,
άιια ε αλαζεψξεζε έγηλε απιψο εμαηηίαο κε νξζήο ππνβνιήο ζηνηρείσλ απφ ηηο
ειιεληθέο αξρέο. ηελ πεξίπησζε ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, νη
αλαζεσξήζεηο κεηαμχ 2005-2008 νθείινληαλ επίζεο, πξσηίζησο, ζε κεζνδνινγηθά
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αίηηα. Αληίζεηα, δελ είλαη αθφκε ζαθέο θαηά πφζν ην θνπζθσκέλν πιεφλαζκα ηεο
θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ ππνβιήζεθε ζηελ θνηλνπνίεζε ηνπ Απξηιίνπ 2009
νθείινληαλ κφλν ζε κεζνδνινγηθέο αβεβαηφηεηεο.
ηελ πεξίπησζε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ λνζνθνκείσλ, ην πξφβιεκα ην 2005
αθνξνχζε ζε πεξαζκέλεο δαπάλεο ησλ λνζνθνκείσλ πνπ δελ είραλ θαηαγξαθεί πνηέ.
Σψξα, θαίλεηαη φηη ην πνζφ ηνπ ελφο (1), πεξίπνπ, δηζεθαηνκκπξίνπ επξψ ησλ
ππνρξεψζεσλ ησλ λνζνθνκείσλ πνπ δειψζεθε ζηελ έξεπλα ησλ λνζνθνκείσλ,
αγλνήζεθε απφ ηηο ειιεληθέο αξρέο ζηηο θνηλνπνηήζεηο ηνπ Απξηιίνπ θαη ηεο 2αο
Οθησβξίνπ 2009, αλ θαη ε κε νξζή ππνβνιή ζηνηρείσλ είρε μεθηλήζεη ,γηα κηθξφηεξα
πνζά, ήδε απφ ην 2007.
4.1 Ιζνδχγην ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ
Ζ έθζεζε ηεο Eurostat ην 2004 δελ ζπκπεξηιάκβαλε ην ζέκα ηεο θαηαγξαθήο ησλ
εηζξνψλ θαη εθξνψλ ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηεο δηαζχλδεζήο ηνπο κε ην
ηζνδχγην, αλ θαη απηφ ην ζέκα είρε ζπδεηεζεί επαλεηιεκκέλσο θαηά ηηο
κεζνδνινγηθέο επηζθέςεηο ζηα πιαίζηα ηεο ΓΤΔ ην 2006 θαη 2008.
ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ΓΤΔ ζηηο 21 Οθησβξίνπ 2009, ην ΓΛΚ αχμεζε ην ηζνδχγην
ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαηά 722 εθαηνκκχξηα επξψ γηα ην έηνο 2008 (απφ
πεξίπνπ -13,9 ζε –14,6 δηζεθαηνκκχξηα επξψ). χκθσλα κε ηηο εμεγήζεηο πνπ
έδσζαλ νη ειιεληθέο αξρέο θαηά ηε κεζνδνινγηθή επίζθεςε ηεο Eurostat ζηηο 16-18
Ννέκβξηνπ 2009 (απφ δσ θαη ζην εμήο «κεζνδνινγηθή επίζθεςε Ννεκβξίνπ 2009»),
ε αλαζεψξεζε νθεηιφηαλ ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζηελ ζπκπεξίιεςε πξνεγνχκελεο
δαπάλεο πνπ είρε αγλνεζεί (πνζνχ 710 εθαη.επξψ) ε νπνία αθνξνχζε ζηελ κεηαθνξά
ηνπ ΟΑΠ -ΓΔΖ απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ ζηελ θνηλσληθή αζθάιηζε.
Αθφκε θαη κεηά ηελ ππνβνιή πεξαηηέξσ πιεξνθνξηψλ πνπ δήηεζε ε Eurostat απφ ηηο
ειιεληθέο αξρέο, δελ είλαη ζαθέο (ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ ππνβάιιεη ε ΔΤΔ θαη ην
ΓΛΚ γηα ην ίδην ζέκα είλαη αληηθαηηθά) :
θαηά πφζν ηα έζνδα απφ ηελ απνθξαηηθνπνίεζε είραλ ζπκπεξηιεθζεί ζηα
ηζνδχγηα ησλ πξνεγνπκέλσλ εηψλ .
θαηά πφζν ε κεηαθνξά ηνπ ΟΑΠ -ΓΔΖ είρε θαηαγξαθεί σο δεκφζηα δαπάλε
(αλ ήηαλ αληηθείκελν ελνπνίεζεο ελδν-θπβεξλεηηθψλ ξνψλ) .
θαηά πφζν άιιεο ελδν-θπβεξλεηηθέο ξνέο είραλ ελνπνηεζεί θαηαιιήισο ζην
παξειζφλ.
Παξά ηα παξαπάλσ, ε Eurostat έρεη κεγάιεο ακθηβνιίεο γηα ηελ αλαζεψξεζε πνπ
έθαλε ην ΓΛΚ ζηελ θνηλνπνίεζε ηεο 21εο Οθησβξίνπ .
4.2 Αλαζεψξεζε Λνγαξηαζκψλ Θεζαπξνθπιαθίνπ
ηελ θνηλνπνίεζε ΓΔΤ ηεο 21εο Οθησβξίνπ 2009, ην πφζν ησλ άλλων πληρωηέων
λογαριαζμών ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο απμήζεθε θαηά 192 εθαηνκκχξηα επξψ γηα
ην 2008 θαη θαηά κηθξφηεξα πνζά γηα ηα έηε 2005 κέρξη 2007, απμάλνληαο έηζη ην
δεκφζην έιιεηκκα γηα φια ηα έηε. Απηφ πξνέθπςε απφ ηελ αλαζεψξεζε ησλ
Λνγαξηαζκψλ Θεζαπξνθπιαθίνπ, νη νπνίνη είλαη ινγαξηαζκνί γηα ηελ ελίζρπζε

27

νξηζκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ δελ δηεμάγνληαη κέζσ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, φπσο νη
εμνπιηζηηθέο δαπάλεο ή πιεξσκέο γηα θαηαπηψζεηο εγγπήζεσλ.
Αλ θαη ην ζέκα απηφ δελ είρε ζπδεηεζεί εηο βάζνο πνηέ πξηλ ην 2004, νχηε
ζπκπεξηιακβαλφηαλ ζηελ έθζεζε ηεο Eurostat ηνπ 2004, ε θαηαγξαθή ησλ ξνψλ ησλ
Λνγαξηαζκψλ Θεζαπξνθπιαθίνπ ζπδεηήζεθε κε ιεπηνκέξεηεο ηα επφκελα έηε θαη
ηδηαίηεξα ην 2008. Απηνί νη ινγαξηαζκνί ήηαλ πεγή ζηαηηζηηθψλ δηάθνξσλ ζην
παξειζφλ, εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη πνιχ ππν-ινγαξηαζκνί ησλ Λνγαξηαζκψλ
Θεζαπξνθπιαθίνπ εμαηξέζεθαλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ΓΤΔ. Σν 2008 ε Eurostat
δήηεζε απφ ηηο ειιεληθέο ζηαηηζηηθέο αξρέο λα πάξνπλ κηα ηειηθή απφθαζε γηα ηελ
ηαμηλφκεζε απηψλ ησλ ινγαξηαζκψλ (θαζνξίδνληαο αλ απηνί νη ινγαξηαζκνί αλήθαλ
ζε κνλάδεο ηνπ δεκνζίνπ ή φρη). Παξφιν πνπ ζηηο 10 Οθησβξίνπ 2009 ην ΓΛΚ
ελεκέξσζε ηε Eurostat φηη δελ ζα ήηαλ εθηθηφ λα δηεξεπλήζεη θαη λα εληνπίζεη θάζε
ινγαξηαζκφ πξηλ ην ηέινο ηνπ έηνπο, ηειηθά κέρξη ηηο 16 Οθησβξίνπ ην έξγν απηφ
είρε νινθιεξσζεί, πξνθαλψο δηφηη ε πνιηηηθή εγεζία έδσζε εληνιέο ζην ΓΛΚ λα
νινθιεξψζεη ηελ εμέηαζε ησλ Λνγαξηαζκψλ Θεζαπξνθπιαθίνπ ην ζπληνκφηεξν
δπλαηφ.
Γεδνκέλσλ ησλ παξαπάλσ, ε Eurostat δελ είλαη ζε ζέζε πξνο ην παξφλ λα εθηηκήζεη
θαηά πφζν θάζε κεκνλσκέλνο ινγαξηαζκφο εθηφο πξνυπνινγηζκνχ έρεη νξζψο
ηαμηλνκεζεί θαη θαηά πφζν ήηαλ ζσζηέο νη δηνξζψζεηο πνπ έγηλαλ γηα ηνπο
ινγαξηαζκνχο ηεο θπβέξλεζεο . Αλ θαη ην ζέκα θαίλεηαη λα είλαη κεζνδνινγηθήο
θχζεσο, πξνθαιεί κεγάιε έθπιεμε ην γεγνλφο φηη ελψ ην ΓΛΚ είρε ελεκεξψζεη ηνλ
Οθηψβξην γηα ηελ αδπλακία ηνπ λα νινθιεξψζεη ην έξγν πξηλ ην ηέινο ηνπ έηνπο,
κπφξεζε ηειηθά λα ην δηεθπεξαηψζεη κφλν κέζα ζε ιίγεο εκέξεο κεηά ηελ αιιαγή ηεο
θπβέξλεζεο. ε απηφ ην πιαίζην, ε νξζφηεηα ησλ κεζνδνινγηθψλ βεκάησλ θαζψο θαη
ην αθξηβέο πνζφ ηεο αλαζεψξεζεο ζα πξέπεη λα δηεξεπλεζνχλ θαη λα επηβεβαησζνχλ
απφ ηε Eurostat.
4.3 Έζνδα απφ θαηαξγεκέλνπο ινγαξηαζκνχο εθηφο πξνυπνινγηζκνχ
Απηφ ην ζέκα δελ ζπκπεξηιακβαλφηαλ ζηελ έθζεζε ηνπ 2004.
ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ΓΤΔ ηεο 21εο Οθησβξίνπ 2009, ην δεκφζην έιιεηκκα γηα ην
2008 ήηαλ απμεκέλν θαηά 300 εθ. επξψ, θαζψο ζηα έζνδα δελ είραλ πεξηιεθζεί νη
δηαγξακκέλνη ινγαξηαζκνί εθηφο πξνυπνινγηζκνχ. Απηνί είλαη δεκφζηνη ινγαξηαζκνί
πνπ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην ηζνδχγην. Ζ αηηία ηεο δηφξζσζεο ήηαλ φηη ην 2008 ε
θπβέξλεζε απνθάζηζε λα θαηαξγήζεη νξηζκέλνπο απφ απηνχο ηνπο ινγαξηαζκνχο θαη
λα κεηαθέξεη ην ππφινηπν ηνλ ηακείσλ ζηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ. ηηο
θνηλνπνηήζεηο ηεο ΓΤΔ Απξηιίνπ θαη 2αο Οθησβξίνπ, ην ΓΛΚ είρε ζπκπεξηιάβεη
απηά ηα πνζά, εζθαικέλσο, σο έζνδα ζην ηζνδχγην ηνπ Πίλαθα 2 Α . Δθφζνλ απηή ε
ξνή αθνξνχζε κφλν κνλάδεο ηεο θπβέξλεζεο, ζα έπξεπε λα έρεη ελνπνηεζεί εληφο ηεο
θπβέξλεζεο θαη ην πνζφ ζα έπξεπε είηε λα κελ είρε ζπκπεξηιεθζεί ζην ηζνδχγην ηεο
θεληξηθήο θπβέξλεζεο είηε, ζε πεξίπησζε πνπ είρε ζπκπεξηιεθζεί, ζα έπξεπε λα έρεη
ππνινγηζηεί ε αληίζηνηρε αλαπξνζαξκνγή κε αληίζεην πξφζηκν ζηνλ Πίλαθα 2 Α,
πξάγκα πνπ δελ έγηλε.
Αλ θαη ε κε ζπκπεξίιεςε απηψλ ησλ πνζψλ ζηα έζνδα ηεο θπβέξλεζεο ζηελ
θνηλνπνίεζε ΓΤΔ ηεο 21εο Οθησβξίνπ 2009 κνηάδεη νξζή, ζα πξέπεη λα ειεγρζεί
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θαηά πφζν κηα αληίζηνηρε εθξνή θαηαγξάθεθε ή φρη,
(πξνθεηκέλνπ λα
αληηζηαζκηζηεί ε ξνή) ζην ζηνηρείν πξνζαξκνγήο πνπ αληαλαθιά ην ηζνδχγην ησλ
ινγαξηαζκψλ εθηφο πξνυπνινγηζκνχ. Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα δηεξεπλεζεί πψο θαη
θαηά πφζν ξνέο απφ παξφκνηεο δξαζηεξηφηεηεο είραλ θαηαρσξηζηεί ζην παξειζφλ.
Απηφ πξέπεη λα ζεσξεζεί σο πεξίπησζε εζθεκκέλεο κε νξζήο ππνβνιήο ζηνηρείσλ
απφ ην ΓΛΚ ζηηο θνηλνπνηήζεηο ΓΤΔ Απξηιίνπ θαη 2 Οθησβξίνπ 2009.
4.4 Αθχξσζε ζπκθσληψλ αληαιιαγψλ (swaps)
Σν ζέκα ησλ αθπξψζεσλ ζπκθσληψλ αληαιιαγψλ δελ ζπκπεξηιακβαλφηαλ ζηελ
έθζεζε ηνπ 2004. Αληίζεηα, ην ζέκα απηφ, θαζψο θαη ν ρεηξηζκφο ησλ ρακέλσλ ηνπο
ηφθσλ ζπδεηήζεθε απφ ηε Eurostat θαη ηηο ειιεληθήο αξρέο θαηά ηελ πεξίνδν 20052008.
ηελ θνηλνπνίεζε ΓΤΔ ηεο 21εο Οθησβξίνπ 2009, ηα αξηζκεηηθά κεγέζε
αλαζεσξήζεθαλ, ιφγσ αθχξσζεο κηαο ζπκθσλίαο swaps, θαηά 210 εθαηνκκχξηα
επξψ γηα ην έηνο 2008, απμάλνληαο ην δεκφζην έιιεηκκα. Δληνχηνηο, απηφ νθείινληαλ
απιψο ζηε κε νξζή ππνβνιή ζηνηρείσλ απφ ην ΓΛΚ θαηά ηηο θνηλνπνηήζεηο ηεο ΓΤΔ
Απξηιίνπ θαη 2αο Οθησβξίνπ 2009, παξά ζε θάπνην κεζνδνινγηθφ ζέκα ή ζε ιάζνο
ρεηξηζκφ.
Δλ πεξίιεςε, ζηα πιαίζηα αθπξψζεσλ ζπκθσληψλ αληαιιαγψλ, εθάπαμ πνζά πνπ
εηζέπξαμε ε θπβέξλεζε δε ζα έπξεπε λα ζπλππνινγίδνληαη ζηνπο εζληθνχο
ινγαξηαζκνχο σο έζνδα ηεο θπβέξλεζεο. Καζψο απηά ηα πνζά ζπκπεξηιακβάλνληαλ
ζην ηζνδχγην ηεο θπβέξλεζεο, κηα αλαπξνζαξκνγή κε αξλεηηθφ πξφζεκν γηα ην ίδην
πνζφ ζα έπξεπε λα έρεη ζπλππνινγηζηεί ζηνπο πίλαθεο ηεο ΓΤΔ . Τπάξρνπλ ελδείμεηο
φηη ην ΓΛΚ ήδε ηνλ Απξίιην 2009 γλψξηδε θαη ην πνζφ ηεο δηφξζσζεο θαη ηνλ ηξφπν
κε ηνλ νπνίν έπξεπε λα ππνινγηζηεί, άιια κφλν ζηηο 21 Οθησβξίνπ πξνέβε ζε απηέο
ηηο ελέξγεηεο ππνεθηηκψληαο, θαηά ζπλέπεηα, ην δεκφζην έιιεηκκα ζηηο θνηλνπνηήζεηο
ΓΤΔ Απξηιίνπ θαη 2αο Οθησβξίνπ .
Απηφ πξέπεη λα ζεσξεζεί σο πεξίπησζε εζθεκκέλεο κε νξζήο ππνβνιήο ζηνηρείσλ
απφ ην ΓΛΚ ζηηο θνηλνπνηήζεηο ΓΤΔ Απξηιίνπ θαη 2 Οθησβξίνπ 2009.

4.5 Αλαπξνζαξκνγή γηα πιεξσκέο ηφθσλ
Ζ θαηαγξαθή ησλ ηφθσλ ήηαλ έλα απφ ηα ζέκαηα πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαλ ζηελ
έθζεζε ηεο Eurostat ην 2004. Παξφια απηά, ηφηε, ην δήηεκα απηφ αθνξνχζε ζε
κεζνδνινγηθά ζέκαηα θαη είρε λα θάλεη κε ηελ θαηαγξαθή ησλ θεθαινπνηεκέλσλ
ηφθσλ γηα ηηο πεξηπηψζεηο νκνιφγσλ ειιεληθνχ δεκνζίνπ, άηνθσλ γηα ηα πξψηα έηε.
Αληίζεηα, ην 2009 ην δήηεκα είρε λα θάλεη απιά κε ην γεγνλφο φηη ηα ζηνηρεία γηα
δεδνπιεπκέλνπο ηφθνπο πνπ ήηαλ δαπάλε ηεο θπβέξλεζεο, αλ θαη είραλ ππνινγηζηεί
ζσζηά ηνλ Μάξηην 2009 απφ ηε Γηεχζπλζε Γεκνζίνπ Υξένπο ηνπ ΓΛΚ, απφ ηε βάζε
δεδνκέλσλ γηα ην ρξένο, ππνβιήζεθαλ κε ιάζε απφ ην ΓΛΚ ζηηο θνηλνπνηήζεηο ΓΤΔ
ηνπ Απξηιίνπ θαη ηεο 2αο Οθησβξίνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηνπο πίλαθεο ηεο ΓΤΔ πνπ
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έζηεηιε ην ΓΛΚ ζηελ ΔΤΔ, ζπκπεξηιήθζεθε κφλν έλα αξλεηηθφ πνζφ χςνπο 45 εθ.
επξψ, αληί ηνπ ζσζηνχ πνζνχ ησλ 495 εθ. επξψ, κε απνηέιεζκα λα κεησζεί
ιαλζαζκέλα ην δεκφζην ρξένο θαηά 450 εθ. επξψ. Σειηθά, ην ζσζηφ λνχκεξν
ππνβιήζεθε ζηελ θνηλνπνίεζε ΓΤΔ ηεο 21εο Οθησβξίνπ.
Απηφ πξέπεη λα ζεσξεζεί σο πεξίπησζε εζθεκκέλεο κε νξζήο ππνβνιήο ζηνηρείσλ
απφ ην ΓΛΚ ζηηο θνηλνπνηήζεηο ΓΤΔ Απξηιίνπ θαη 2 Οθησβξίνπ 2009.
4.6 Αλαιήςεηο ρξεψλ θαη εγγπήζεηο
Οη αλαιήςεηο ρξεψλ απφ ηελ θπβέξλεζε ιφγσ θαηαπηψζεσλ εγγπήζεσλ ήηαλ έλα
απφ ηα ζέκαηα πνπ είραλ ζπδεηεζεί πεξηζζφηεξν πξηλ ην 2004 θαη απνηεινχζε έλα
απφ ηα ζέκαηα ηεο έθζεζεο ηεο Eurostat ην 2004. Δθείλε ηελ πεξίνδν, ήηαλ ζαθέο φηη
πξηλ ην 2004 δελ είραλ ηεξεζεί νη θαλφλεο πεξί θαηαγξαθήο αλαιήςεσλ ρξεψλ , κε
απνηέιεζκα λα ειαηησζεί εζθαικέλα ην δεκφζην έιιεηκκα θαη ρξένο.
ηηο 21 Οθησβξίνπ 2009 νη ειιεληθέο αξρέο δηαβίβαζαλ ζηε Eurostat αλαζεσξεκέλα
ζηνηρεία γηα ην έιιεηκκα, ιφγσ πξνεγνχκελεο κε νξζήο ππνβνιήο ζηνηρείσλ γηα
ζπλαιιαγέο πνπ αθνξνχζαλ αλαιήςεηο ρξεψλ πνπ νθείινληαλ ζε θαηαπηψζεηο
εγγπήζεσλ κεηαμχ 2005-2008, γηα πνζά γχξσ ζηα 200 εθ. επξψ γηα ην 2007 θαη ην
2008, θαη γηα κηθξφηεξα πνζά γηα ην 2005 θαη 2006.
Καηά ηελ κεζνδνινγηθή επίζθεςε Ννεκβξίνπ 2009, ην πξφβιεκα θάλεθε λα
νθείιεηαη ζε επηπιένλ ξνέο πνπ αθνξνχζαλ άγλσζηεο, κέρξη ηφηε, εγγπήζεηο πνπ
εληνπίζηεθαλ κεηά ηνλ ελδειερή έιεγρν ζηνπο Λνγαξηαζκνχο Θεζαπξνθπιαθίνπ (βι.
παξαπάλσ παξάγξαθν 4.2). Δληνχηνηο, αλ θαη ν εληνπηζκφο απηψλ ησλ ξνψλ
απνηειεί ζεκαληηθή βειηίσζε, παξακέλνπλ αθφκε ιφγνη αλεζπρίαο:
εκαληηθά πνζά αλεμφθιεηνπ εγγπεκέλνπ ππφινηπνπ ρξένπο
έρνπλ
εληνπηζηεί γηα φιεο ηηο πεξηφδνπο ππνβνιήο ζηνηρείσλ ζηα πιαίζηα ηεο ΓΤΔ
(2005-2008). Κάηη ηέηνην κπνξεί λα ζεκαίλεη φηη κέξνο απηνχ ηνπ ρξένπο, αλ
φρη φιν ην ρξένο, ζα πξέπεη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηνπ ΔΛ 95 λα
ζεσξεζεί σο ρξένο ηεο θπβέξλεζεο .
ηηο 30 Ννεκβξίνπ 2009 ην ΓΛΚ ελεκέξσζε ηε Eurostat φηη ζηηο πεξηπηψζεηο
θαηαπηψζεσλ εγγπήζεσλ, εάλ ζεσξείην φηη κηα εγγχεζε ζα απνπιεξσλφηαλ
απφ ηνλ δηθαηνχρν, δελ θαηαγξάθνληαλ ηίπνηε ζηνπο πίλαθεο ηεο ΓΤΔ, ελψ
αληίζεηα ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηνπ ΔΛ 95 ηέηνηεο πεξηπηψζεηο ζα
έπξεπε λα ππνινγηζηνχλ σο δαπάλεο ηεο θπβέξλεζεο θαη αξγφηεξα θαηά ηελ
απνπιεξσκή (κεξηθή ή νιηθή) ζα έπξεπε λα ππνινγηζηνχλ σο αληίζηνηρα
έζνδα ηεο θπβέξλεζεο.
πλνςίδνληαο, θαίλεηαη φηη απφ ην 1996 θαη κεηά, θαη παξά ηηο δηαβεβαηψζεηο ησλ
ειιεληθψλ αξρψλ γηα ην αληίζεην, νη θαλφλεο ζρεηηθά κε απηφ ην ζέκα δελ ηεξνχληαλ
πιήξσο. Μηα νινθιεξσκέλε αλάιπζε ησλ πνζψλ γηα αλαιήςεηο ρξεψλ απφ ηελ
θπβέξλεζε ζην πιαίζην ησλ θαηαπηψζεσλ εγγπήζεσλ κπνξεί λα επηθέξεη πηζαλή
αλαζεψξεζε ηνπ δεκφζηνπ ειιείκκαηνο θαη ρξένπο γηα ηα ηειεπηαία έηε.
Ζ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε πξέπεη λα ζεσξεζεί σο απξνζπκία εθ κέξνπο ηνπ ΓΛΚ λα
ζπκκνξθσζεί κε ηνπο κεζνδνινγηθνχο θαλφλεο πνπ αθνξνχλ ζηελ θαηαγξαθή ησλ
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εγγπήζεσλ ζηηο θνηλνπνηήζεηο ΓΤΔ Απξηιίνπ θαη 2αο Οθησβξίνπ 2009, θαζψο θαη γηα
παιαηφηεξα.
4.7 Κεθαιαηαθέο εληζρχζεηο
Οη θεθαιαηαθέο εληζρχζεηο (εηζθνξέο θεθαιαίνπ) ζε δεκφζηεο επηρεηξήζεηο ήηαλ έλα
απφ ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ ζηελ έθζεζε ηεο Eurostat ηνπ 2004, θαζψο θάλεθε
φηη ηα έηε πξηλ ην 2004 δελ εθαξκφδνληαλ νη θαλφλεο ζρεηηθά κε απηφ ην ζέκα, κε
απνηέιεζκα πνιιέο απφ ηηο θεθαιαηαθέο εληζρχζεηο νη νπνίεο, ζχκθσλα κε ηνπο
θαλφλεο ζα έπξεπε λα είραλ αληηκεησπηζηεί σο θεθαιαηαθέο κεηαβηβάζεηο
(απμάλνληαο ην δεκφζην έιιεηκκα), αληηκεησπίζηεθαλ σο ρξεκαηννηθνλνκηθέο
ζπλαιιαγέο ρσξίο θακηά επίδξαζε ζην έιιεηκκα.
Δπί ηνπ παξφληνο, ην ππφ ζπδήηεζε ζέκα έρεη αθφκε λα θάλεη, φπσο θαη ην 2004 θαη
παιαηφηεξα, κε ην αλ νη θεθαιαηαθέο εληζρχζεηο ζε δεκφζηεο επηρεηξήζεηο ζα έπξεπε
λα ζεσξεζνχλ σο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ή σο κε-ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο.
Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο κεζνδνινγηθήο επίζθεςεο ηνπ Ννεκβξίνπ 2009,
απνθαιχθζεθε φηη κεξηθέο θεθαιαηαθέο εληζρχζεηο πνπ έγηλαλ ην 2008 θαη
παιαηνηέξα ζηηο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο ΘΔΜΗ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΖ θαη ΣΡΑΜ
ΑΔ, πνπ κέρξη ηφηε είραλ αληηκεησπηζηεί απφ ηηο ειιεληθέο αξρέο σο απφθηεζε
κεηνρψλ ρσξίο επίδξαζε ζην έιιεηκκα, ζα έπξεπε λα είραλ ζεσξεζεί σο θεθαιαηαθέο
κεηαβηβάζεηο, εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο θεξδνθνξίαο ησλ δχν ελ ιφγσ κνλάδσλ. επίζεο,
ε ΔΤΔ ζεκείσζε φηη θάπνηεο θεθαιαηαθέο εληζρχζεηο πνπ έγηλαλ ζην παξειζφλ ζε
άιιεο εηαηξίεο, πνπ κέρξη ηφηε ζεσξνχληαλ σο απφθηεζε κεηνρψλ, ζα
αλαηαμηλνκνχληαλ σο θεθαιαηαθέο κεηαβηβάζεηο, αλ θαη (ζε αληίζεζε κε φηη
ζπλέβαηλε ην 2004 θαη παιαηφηεξα) απηή ηε θνξά ην πνζφ ηεο αλαζεψξεζεο δελ
αλακελφηαλ λα είλαη ζεκαληηθφ.
Μέρξη ηψξα ε Eurostat δελ έρεη θάπνηα ζπγθεθξηκέλε πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ην
πνηεο ζα είλαη νη επηρεηξήζεηο γηα ηηο νπνίεο ζα γίλεη αλαηαμηλφκεζε ησλ
θεθαιαηαθψλ κεηαβηβάζεσλ νχηε θαη γηα ηα αθξηβή πνζά.
Δίλαη πνιχ πηζαλφ ε εζθαικέλε αληηκεηψπηζε ησλ θεθαιαηαθψλ εληζρχζεσλ,
ππνζεηηθά γηα κηθξά πνζά, ζηηο θνηλνπνηήζεηο ηνπ 2009, αιιά θαη ζε παιαηφηεξεο
θνηλνπνηήζεηο, λα νθείιεηαη ζηελ έιιεηςε πιεξνθφξεζεο πνπ είραλ ζηελ δηάζεζε
ηνπο νη ειιεληθέο αξρέο γηα ηηο θεθαιαηαθέο εληζρχζεηο θαη /ή γηα ηελ θεξδνθνξία
ησλ επηρεηξήζεσλ.
4.8 Οξγαληζκνί θνηλσληθήο αζθάιηζεο
Σν ζέκα ηνπ ζπλερνχο θαη ζεκαληηθνχ πιενλάζκαηνο ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο
αζθάιηζεο είρε εμέρνπζα ζέζε ζηελ έθζεζε ηεο Eurostat ην 2004. Πην ζπγθεθξηκέλα,
ε έθζεζε πεξηέγξαθε γηαηί ηα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάζηεθαλ παιαηφηεξα απφ ηηο
ειιεληθέο αξρέο ήηαλ αλαμηφπηζηα, θαζψο πξνέξρνληαλ απφ κηα παιαηά έξεπλα θαη ε
εθηίκεζε ηνπο έγηλε βάζε εχζξαπζησλ ππνζέζεσλ. Καηά ζπλέπεηα, ην πιεφλαζκα
ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο είρε ππεξεθηηκεζεί απφ ηηο ειιεληθέο αξρέο
θαηά 2,8 δηο επξψ κεηαμχ 2001-2003.
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Μεηά ην 2004, ην ζέκα ηνπ ππνινγηζκνχ θαη ηεο θαηάξηηζεο ησλ ζηνηρείσλ ηεο
θνηλσληθήο αζθάιηζεο απνηέιεζε αληηθείκελν ζπλερψλ ζπδεηήζεσλ κεηαμχ ηεο
Eurostat θαη ησλ ειιεληθψλ αξρψλ. ρεδηάζηεθαλ λέεο, πην αμηφπηζηεο έξεπλεο ζε
εηήζηα θαη ηξηκεληαία βάζε.
ηηο 2 Οθησβξίνπ 2009, ην πιεφλαζκα ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο
αλαζεσξήζεθε πξνο ηα θάησ θαηά 600 εθαηνκκχξηα επξψ19. Ζ ζεκαληηθή κείσζε
ηνπ πιενλάζκαηνο ζηηο θνηλνπνηήζεηο ηνπ Απξηιίνπ θαη 2 Οθησβξίνπ (παιαηφηεξα
απηέο νη αλαζεσξήζεηο ήηαλ κηθξφηεξεο) ην 2009 δεκηνχξγεζε ζηε Eurostat
εξσηεκαηηθά, δεδνκέλνπ ηνπ γεγνλφηνο φηη ε θάιπςε ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο
αζθάιηζεο (φζνλ αθνξά ζηα έζνδα θαη δαπάλεο) ηνλ Απξίιην ήηαλ, ζχκθσλα κε ηηο
ειιεληθέο αξρέο, πνιχ ηθαλνπνηεηηθή ζην 90% ηνπ ζπλφινπ.
Ζ αλαζεψξεζε, ζχκθσλα κε ηηο ειιεληθέο αξρέο, νθεηιφηαλ ζηα λέα εξσηεκαηνιφγηα
πνπ παξαιήθζεθαλ κεηαμχ Απξηιίνπ θαη Οθησβξίνπ (αλ θαη ε θάιπςε απμήζεθε
νξηαθά , απφ 90% ζε 92%), ζε αηειή εθκεηάιιεπζε ησλ ηξηκεληαίσλ
εξσηεκαηνινγίσλ θαη ζηε δηαδηθαζία ζπγρψλεπζεο νξηζκέλσλ νξγαληζκψλ
θνηλσληθήο αζθάιηζεο, πξάγκα πνπ πεξηέπιεμε ηελ ππνβνιή ζηνηρείσλ απφ ηηο
εξεπλψκελεο κνλάδεο.
Ζ Eurostat δελ ζεσξεί ηθαλνπνηεηηθέο απηέο ηηο εμεγήζεηο θαη ζηνπο επφκελνπο κήλεο
ζα δηεμάγεη ελδειερή έξεπλα ζρεηηθά κε ηε κέζνδν ππνινγηζκνχ απφ ηηο ειιεληθέο
αξρέο ηνπ πιενλάζκαηνο/ειιείκκαηνο ηνπ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο.

4.9 Τπνηνκέαο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο
Ο ππνινγηζκφο ηνπ ειιείκκαηνο/πιενλάζκαηνο ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο δελ ζπκπεξηιακβαλφηαλ ζηα ζέκαηα ηεο έθζεζεο ηεο Eurostat ην
2004, αλ θαη ην ζέκα απηφ είρε ζπδεηεζεί νξηζκέλεο θνξέο πξηλ ην 2004. Μέρξη ην
2005, ηα ζηνηρεία γηα ηνπο δήκνπο ζπιιέγνληαλ απφ έλα ιεπηνκεξέζηαην εηήζην
εξσηεκαηνιφγην πνπ νλνκαδφηαλ «γεληθή απνγξαθή», ηα απνηειέζκαηα ηνπ νπνίνπ
ήηαλ έηνηκα γηα ηηο θνηλνπνηήζεηο ηεο ΓΤΔ κφλν κεηά απφ 3 ή 4 ρξφληα. Παξφια
απηά, θαηά ηα ηειεπηαία έηε νη ειιεληθέο αξρέο ζπκπιήξσζαλ ηελ «απνγξαθή» κε
κηα ηξηκεληαία έξεπλα πνπ απνδείρζεθε πνιχ ρξήζηκε ζηε βειηίσζε ηεο αμηνπηζηίαο
ησλ ζηνηρείσλ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο.
Ωζηφζν, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεζνδνινγηθήο επίζθεςεο ηνπ Ννεκβξίνπ 2009, νη
ειιεληθέο αξρέο ελεκέξσζαλ ηε Eurostat φηη απνθάζηζαλ λα ζηακαηήζνπλ, ή
ζθέθηνληαλ λα δηαθφςνπλ, ηελ ηξηκεληαία έξεπλα, ε νπνία επξφθεηην λα
αληηθαηαζηαζεί απφ έλα εηήζην ιεπηνκεξέο εξσηεκαηνιφγην. Καζψο ε ηξηκεληαία
έξεπλα είρε ζεζκνζεηεζεί θαη ζπκθσλεζεί ζηα πιαίζηα ησλ κεζνδνινγηθψλ
επηζθέςεσλ, ε Eurostat ηφληζε φηη κηα ηέηνηα απφθαζε δελ έπξεπε λα παξζεί πξνηνχ
λα γίλεη ζρεηηθή ζπδήηεζε κε ηε Eurostat θαη πξνηνχ εθηηκεζνχλ θαηαιιήισο φιεο νη
ζηαηηζηηθέο θαη ινγηζηηθέο επηπηψζεηο πνπ ζα είρε κηα ηέηνηα απφθαζε.
19

ηελ νπζία ε αλαζεψξεζε ζα ήηαλ κεγαιχηεξε εάλ πξνεγνπκέλσο ε Eurostat δελ είρε ζπκβνπιέςεη
ηηο ειιεληθέο αξρέο λα θαηαλείκνπλ κηζή απφ ηελ ζεηηθή δηάθνξα ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηελ
κείσζε ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ ηνκέα απηνχ.

32

Πξνο ην παξφλ δελ εθθξεκεί θαλέλα κεζνδνινγηθφ ζέκα ζρεηηθά κε ηελ θαηαγξαθή
ηνπ ειιείκκαηνο / πιενλάζκαηνο ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο.

4.10 Δμνπιηζηηθέο δαπάλεο
Οη δεκφζηεο δαπάλεο γηα ακπληηθφ εμνπιηζκφ είραλ επαλεηιεκκέλσο ππνεθηηκεζεί ηα
έηε κεηαμχ ηνπ 1977 θαη 2003. Απηφ νθεηιφηαλ ζην γεγνλφο φηη ελψ νη ειιεληθέο
αξρέο δήισλαλ φηη είραλ φια ηα ζηνηρεία γηα ηηο παξαδφζεηο ακπληηθνχ εμνπιηζκνχ,
ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ ήηαλ έηζη, θαζψο ηα ζηνηρεία απηά ήηαλ εκπηζηεπηηθά θαη
θαηά ζπλέπεηα κφλν έλα κέξνο ησλ ακπληηθψλ δαπαλψλ θαηαγξαθφηαλ σο δεκφζηα
δαπάλε. Καηφπηλ ηνχηνπ, απνθαζίζηεθε λα ρξεζηκνπνηνχληαη ηακηαθά ζηνηρεία γηα
ηελ θαηαγξαθή ησλ ακπληηθψλ δαπαλψλ, πξνζσξηλά, έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ην
γεγνλφο φηη ζα θαηαγξάθνληαη φιεο νη ακπληηθέο δαπάλεο.
Απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ΓΤΔ ηνπ 2007 θαη κεηά, νη ειιεληθέο αξρέο είλαη ζε ζέζε
ηα ηεξνχλ ηνπο θαλφλεο ηνπ ΔΛ 95 θαη θαηαγξάθνπλ ηηο εμνπιηζηηθέο δαπάλεο σο
ελδηάκεζε θαηαλάισζε ηε ζηηγκή ηεο παξάδνζεο ηνπ εμνπιηζκνχ, γηαηί, ζχκθσλα κε
ηη ίδηεο, ηψξα έρνπλ ζηελ δηάζεζή ηνπο φια ηα ζηνηρεία γηα ηηο παξαδφζεηο ακπληηθνχ
εμνπιηζκνχ. Σα ζηνηρεία γηα ηηο ακπληηθέο δαπάλεο δελ αλαζεσξήζεθαλ θαηά ηηο
θνηλνπνηήζεηο ηνπ Απξηιίνπ θαη Οθησβξίνπ.
Πξνο ην παξφλ δελ εθθξεκεί θαλέλα κεζνδνινγηθφ ζέκα ζρεηηθά κε ηελ θαηαγξαθή
ηνπ ειιείκκαηνο / πιενλάζκαηνο ησλ εμνπιηζηηθψλ δαπαλψλ.
4.11 Καηαγξαθή θνξνινγηθψλ εζφδσλ
Σν ζέκα ηεο θαηαγξαθήο ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ είρε ζπδεηεζεί πνιιέο θνξέο απφ
ηηο ειιεληθέο αξρέο θαη ηε Eurostat ζηα έηε πξηλ ην 2004 θαη ζπκπεξηιακβαλφηαλ θαη
ζηελ έθζεζε ηεο Eurostat ηνπ 2004. Ηδηαίηεξα, κέρξη ην 2003, νη ειιεληθέο αξρέο
ρξεζηκνπνηνχζαλ έλα ζχζηεκα πνπ βαζίδνληαλ ζε εθηηκήζεηο θαη δειψζεηο ζχκθσλα
κε ην νπνίν έπξεπε λα γίλεη αλαπξνζαξκνγή ησλ θαηαγεγξακκέλσλ πνζψλ βάζε ελφο
ζπληειεζηή πνπ είρε λα θάλεη κε ηα πνζά πνπ ήηαλ ακθίβνιν φηη ζα εηζπξαρηνχλ.
Παξφια απηά , ην 2003, ε Eurostat αλαθάιπςε φηη νη ζπληειεζηέο πνπ
ρξεζηκνπνηνχζαλ νη ειιεληθέο αξρέο ήηαλ εμσπξαγκαηηθά ρακεινί, απφ ζηαηηζηηθήο
απφςεσο, θαη θαηά ζπλέπεηα ηα πνζά ησλ θφξσλ πνπ θαηαγξάθνληαλ σο έζνδα γηα
ηελ θπβέξλεζε ήηαλ κνλίκσο ππεξεθηηκεκέλα. Καηά ζπλέπεηα, ε Eurostat δήηεζε απφ
ηηο ειιεληθέο αξρέο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε κέζνδν ηεο «ρξνληθά πξνζαξκνζκέλεο
ηακεηαθήο θαηαγξαθήο»20.
ηελ θνηλνπνίεζε ζηηο 2 Οθησβξίνπ 2009, ηα ζηνηρεία γηα ηα θνξνινγηθά έζνδα
αλαζεσξήζεθαλ πξνο ηα θάησ θαηά 650 εθαηνκκχξηα επξψ. ε ζρεηηθή ζπδήηεζε
θαηά ηελ κεζνδνινγηθή ζπλάληεζε ηνπ Ννεκβξίνπ 2009, έγηλε εκθαλέο φηη ζε
αληίζεζε κε φηη είρε δεισζεί απφ ηηο ειιεληθέο αξρέο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ
θιηκαθίσλ ηεο Eurostat κεηαμχ 2005-2008, ζηα ηέιε Μαξηίνπ (θαηά ηελ πξψηε
θνηλνπνίεζε ΓΤΔ ηνπ έηνπο) ηα ζηνηρεία εζφδσλ απφ άκεζνπο θαη έκκεζνπο θφξνπο
20

Σα θνξνινγηθά έζνδα γηα ην έηνο n ππνινγίδνληαη ιακβάλνληαο ππφςε ηα θνξνινγηθά έζνδα πνπ
εηζπξάρηεθαλ απφ ην Μάξηην ηνπ έηνπο n κέρξη ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ έηνπο n +1
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γηα ηνπο κήλεο Ηαλνπάξην θαη Φεβξνπάξην ηνπ έηνπο n (πνπ ζα ππνινγίδνληαλ σο
έζνδα γηα ην έηνο n -1) δελ είλαη αθφκε νχηε γλσζηά νχηε δηαζέζηκα θαη πάξαπηα ζα
έπξεπε λα ππνινγηζηνχλ πιήξσο (θαη φρη κεξηθψο), βάζεη ησλ ζηνηρείσλ πνπ
παξέρνληαη ζηελ Δηζαγσγηθή Έθζεζε ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ γηα ην έηνο n
θαη βάζεη ησλ εηήζησλ δεκνζηνλνκηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηνπο θφξνπο πνπ
ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην Πξφγξακκα ηαζεξφηεηαο θαη Αλάπηπμεο πνπ εθπνλεί ε
Γηεχζπλζε Μαθξννηθνλνκηθήο Αλάιπζεο θαη Πξνβιέςεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ
Οηθνλνκηθψλ. Αλ θαη ε ΔΤΔ ρξεζηκνπνίεζε ηειηθά πην ζπληεξεηηθνχο ξπζκνχο
αλάπηπμεο γηα ηα θνξνινγηθά έζνδα, ζε ζχγθξηζε κε ηηο δχν πξναλαθεξζείζεο πεγέο,
ε εθηίκεζε ηεο ήηαλ κάιινλ πνιχ αηζηφδνμε γηα ηνλ Ηαλνπάξην θαη Φεβξνπάξην
2009, νδεγψληαο θαηά ζπλέπεηα ζε κηα αλαζεψξεζε πξνο ηα θάησ ησλ θνξνινγηθψλ
εζφδσλ γηα ην 2008.
Δληνχηνηο, ζα πξέπεη λα ππνγξακκηζηεί φηη ζχκθσλα κε ηηο ειιεληθέο αξρέο ην ζέκα
ζα ιπζεί ζην άκεζν κέιινλ, θαζψο φιεο νη κειινληηθέο θνηλνπνηήζεηο ΓΤΔ απφ ηνλ
Απξίιην 2010 θαη κεηά, ζα βαζίδνληαη ζε νινθιεξσκέλα ζηνηρεία γηα ηα θνξνινγηθά
έζνδα γηα ηνπο κήλεο Ηαλνπάξην θαη Φεβξνπάξην.
Δίλαη πηζαλφ φηη ε ππεξεθηίκεζε ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ ζηελ θνηλνπνίεζε
Απξηιίνπ 2009 νθείιεηαη ζε κεζνδνινγηθά ιάζε ηεο ΔΤΔ θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ησλ
θνξνινγηθψλ εζφδσλ γηα ηνπο κήλεο Ηαλνπάξην θαη Φεβξνπάξην 2009.
4.12 Σακεία εθηφο πξνυπνινγηζκνχ θαη ε Γεκφζηα Δπηρείξεζε Κηλεηψλ Αμηψλ
(ΓΔΚΑ ΑΔ)
Σν ζέκα ηνπ ειιείκκαηνο /πιενλάζκαηνο ησλ 385 ηακείσλ εθηφο πξνυπνινγηζκνχ
πνπ ππάξρνπλ ζηελ Διιάδα δελ ζπκπεξηιακβαλφηαλ ζηα ζέκαηα ηεο έθζεζεο ηεο
Eurostat ηνπ 2004. Ωζηφζν, ε Eurostat θαη νη ειιεληθέο αξρέο είραλ πνιιέο θνξέο
ζπδεηήζεη ην ζέκα ηεο θάιπςεο θαη ηεο αμηνπηζηίαο ηεο έξεπλαο ε νπνία απνηειεί
ηελ πεγή ησλ ζηνηρείσλ γηα ηα ηακεία εθηφο πξνυπνινγηζκνχο θαη γηα ηε ΓΔΚΑ . Ζ
ΓΔΚΑ είλαη κηα δεκφζηα επηρείξεζε πνπ ζπζηήζεθε ην 1997 κε ζθνπφ, θπξίσο, ηελ
δηάζεζε ησλ κεηνρψλ ησλ δεκνζηψλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζα απνθξαηηθνπνηνχληαλ, θαη
ε νπνία αλαηαμηλνκήζεθε (θαηφπηλ ζπζηάζεσλ ηεο Eurostat) ην 2003 σο κνλάδα ηεο
θπβέξλεζεο θαη νη ινγαξηαζκνί ηεο εληάρζεθαλ ζηα ηακεία εθηφο πξνυπνινγηζκνχ.
Ζ έθζεζε ηνπ 2004 ζέηεη δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ ηαμηλφκεζε ηεο ΓΔΚΑ, ζηηο
ζπλαιιαγέο αλάκεζα ζηε ΓΔΚΑ θαη ζε δεκφζηεο κνλάδεο (θάπνηεο ζπλαιιαγέο
αληηκεησπίζζεθαλ ιαλζαζκέλα σο έζνδα ηεο θπβέξλεζεο) θαζψο θαη ζηηο
θεθαιαηαθέο εληζρχζεηο ηνπ δεκνζίνπ πξνο ηε ΓΔΚΑ (πνπ ιαλζαζκέλα ζεσξήζεθαλ
σο απμήζεηο κεηνρψλ).
ηελ θνηλνπνίεζε ΓΤΔ ζηηο 21 Οθησβξίνπ 2009, έλα απφ ηα ζηνηρεία πνπ
αλαζεσξήζεθαλ γηα ην 2008, ζε ζχγθξηζε κε ηελ θνηλνπνίεζε ηνπ Απξηιίνπ, είρε λα
θάλεη κε έλα πνζφ πνπ εηζέπξαμε ε ΓΔΚΑ απφ ην δεκφζην σο ηακηαθή δηεπθφιπλζε
πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο ππνρξεψζεηο. χκθσλα κε ηηο
πιεξνθνξίεο πνπ έιαβε ε Eurostat θαηά ηε κεζνδνινγηθή επίζθεςε ηνπ Ννεκβξίνπ
2009, ε αλαζεψξεζε έγηλε δηφηη ε λέα θπβέξλεζε απνθάζηζε λα αθπξψζεη ην δάλεην
θαη αληίζεηα λα ην ρεηξηζηεί σο δαπάλε ηεο θπβέξλεζεο. Ζ Eurostat ηφληζε φηη αθνχ ε
θπβέξλεζε απνθάζηζε λα αλαιάβεη ην δάλεην ην 2009, θαη φρη ην 2008, ε
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αλαζεψξεζε ησλ ζηνηρείσλ θαη αχμεζε ηνπ δεκφζηνπ ειιείκκαηνο ζα έπξεπε λα
θαηαγξαθεί γηα ην 2009 θαη φρη γηα ην 2008, απμάλνληαο έηζη ην έιιεηκκα ηνπ 2009.
Δπίζεο, ε Eurostat ηφληζε αθφκε φηη εθφζνλ ε ΓΔΚΑ είρε ηαμηλνκεζεί ήδε απφ ην
2003 ζηνλ ηνκέα ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο, ε ζπλαιιαγή ζα έπξεπε λα είρε ελνπνηεζεί
ζην επίπεδν ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ε αθχξσζε ηνπ ρξένπο
απφ ηελ θπβέξλεζε δελ ζα είρε θακία απνιχησο επίπησζε. Παξφια απηά, θάλεθε φηη
ην πνζφ πνπ εηζπξάρζεθε απφ ηε ΓΔΚΑ ην 2008 ζεσξήζεθε ιαλζαζκέλα σο
ρξεκαηννηθνλνκηθή ζπλαιιαγή γηα ηελ θπβέξλεζε, αιιά σο έζνδν γηα ηε ΓΔΚΑ.
Παξφια απηά, ε δηφξζσζε ησλ 230 εθαηνκκπξίσλ επξψ πνπ νδήγεζε ζε αχμεζε ηνπ
ειιείκκαηνο ην 2008 ίζσο ηειηθά λα ήηαλ ζσζηή, αλ θαη γηα ιφγνπο δηαθνξεηηθνχο
απφ εθείλνπο βάζεη ησλ νπνίσλ νη ειιεληθέο αξρέο πξνέβεθαλ ζηελ αλαζεψξεζε.
Δίλαη πνιχ πηζαλφ φηη ε ιαλζαζκέλε θαηαγξαθή ησλ ξνψλ κεηαμχ ηεο θπβέξλεζεο
θαη ηεο ΓΔΚΑ ζην παξειζφλ λα νθείινληαλ ζε κεζνδνινγηθά ιάζε ηνπ ΓΛΚ.
Παξφια απηά, ην ζέκα ζα πξέπεη λα δηεξεπλεζεί εηο βάζνο απφ ηε Eurostat,
πξνθεηκέλνπ λα βεβαησζεί φηη νη ζπλαιιαγέο κεηαμχ ηεο θπβέξλεζεο θαη ηεο ΓΔΚΑ
είραλ θαηαγξαθεί θαη γηα ηα έηε πξηλ ην 2008.
4.13 Δπηρνξεγήζεηο απφ ηελ ΔΔ
Σν ζέκα ησλ επηρνξεγήζεσλ απφ ηελ ΔΔ θαηείρε εμέρνπζα ζέζε ζηελ έθζεζε ηεο
Eurostat ην 2004. Σφηε ε Eurostat αλαθάιπςε φηη νη επηρνξεγήζεηο πνπ
εηζπξάηηνληαλ απφ ηελ ΔΔ πξνο φθεινο ησλ ζεζκηθψλ κνλάδσλ εθηφο ηεο
θπβέξλεζεο, θαηά ηε κεηαηξνπή ζηνπο δεκφζηνπο ινγαξηαζκνχο, θαηαρσξίδνληαλ σο
έζνδα γηα ηελ θπβέξλεζε (κε ζεηηθή επίδξαζε ζην δεκφζην έιιεηκκα) θαη έβγαηλαλ
φρη σο δαπάλε (φπσο ζα έπξεπε) αιιά σο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο, ρσξίο
θακία επίδξαζε ζην έιιεηκκα. Μεηά απφ παξέκβαζε ηεο Eurostat νη ειιεληθέο αξρέο
πξνβήθαλε ζε ζρεηηθή δηφξζσζε πνπ νδήγεζε ζε αχμεζε ηνπ ειιείκκαηνο. Γηα ηελ
πεξίνδν 2005-2008 εληνπίζζεθαλ θαη άιιεο παξαηππίεο θαη ιάζε θαη θαηά ζπλέπεηα
εθθξάζηεθε επηθχιαμε ζηελ θνηλνπνίεζε ηνπ Απξηιίνπ 2008 πνπ νθείινληαλ ζηελ
«θαηαγξαθή ησλ επηρνξεγήζεσλ απφ ηελ ΔΔ ην 2006 θαη 2007».
ηελ θνηλνπνίεζε ζηηο 2 Οθησβξίνπ 2009, ε Eurostat παξαηήξεζε κηα αλαζεψξεζε
πξνο ηα θάησ ζηε δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή ησλ επηρνξεγήζεσλ απφ ηελ ΔΔ ζηνλ
πίλαθα 2 Α γηα ην 2008, ζε ζχγθξηζε κε ηελ θνηλνπνίεζε ηνπ Απξηιίνπ ( απφ 1636
εθαηνκκχξηα επξψ ζε 1450 εθαηνκκχξηα επξψ), πνπ νδήγεζε ζε κείσζε ηνπ
ειιείκκαηνο, θαη ζέιεζε λα δηεξεπλήζεη ηα αίηηα απηήο ηεο αλαζεψξεζεο. Οη
ειιεληθέο αξρέο (ΔΤΔ) απάληεζαλ φηη ε αλαζεψξεζε νθείινληαλ ζε λέα ζηνηρεία
πνπ αθνξνχζαλ αηηήζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ γηα επηρνξήγεζε απφ ηελ ΔΔ. ηελ
πξαγκαηηθφηεηα ζηελ θνηλνπνίεζε ηεο 21εο Οθησβξίνπ ην λνχκεξν αλαζεσξήζεθε
θαη πάιη πξνο ηα πάλσ, ζηα 1666 εθαηνκκχξηα επξψ (απμάλνληαο ην έιιεηκκα ηνπ
2008) θαη θάλεθε ηειηθά φηη ε δηφξζσζε πνπ έθαλαλ νη ειιεληθέο αξρέο ζηηο 2
Οθησβξίνπ δελ ζα έπξεπε λα είρε γίλεη, θαζψο ηα ζηνηρεία γηα ηηο αηηήζεηο πνπ
ππνβιήζεθαλ δελ είραλ αιιάμεη θαζφινπ κεηαμχ Απξηιίνπ θαη Οθησβξίνπ, ζχκθσλα
θαη κε ηηο δειψζεηο ηεο Δληαίαο Αξρήο Πιεξσκψλ.
Απηφ πξέπεη λα ζεσξεζεί σο πεξίπησζε εζθεκκέλεο κε νξζήο ππνβνιήο ζηνηρείσλ
απφ ηελ ΔΤΔ ζηελ θνηλνπνίεζε ΓΤΔ 2 Οθησβξίνπ 2009.
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4.14 Τπνρξεψζεηο λνζνθνκείσλ
Γελ ππήξρε θάπνην ηδηαίηεξν ζέκα κε ηα δεκφζηα λνζνθνκεία πξηλ ην 2004, νχηε
αλαθέξζεθε θάηη ζρεηηθφ ζηελ έθζεζε ηεο Eurostat ηνπ 2004. Σν ζέκα ησλ
αλεμφθιεησλ ππνρξεψζεσλ ησλ λνζνθνκείσλ άξρηζε λα ζπδεηείηαη ην 2005, φηαλ
έγηλε εκθαλέο φηη ζηελ νπζία δελ είραλ πνηέ θαηαγξάθεη ζεκαληηθά πνζά πνπ
αθνξνχζαλ παιαηφηεξεο δαπάλεο ησλ λνζνθνκείσλ (1,3 δηζεθαηνκκχξηα επξψ) γηα ηα
έηε 2002-2004. Σφηε απνθαζίζηεθε λα θαηαγξαθνχλ απηέο νη ππνρξεψζεηο ζην έηνο
ζην νπνίν είραλ ζεκεησζεί. Σε δεδνκέλε ζηηγκή, νη ειιεληθέο αξρέο δηαβεβαίσζαλ
ηελ Eurostat φηη δε ζα επαλαιακβαλφηαλ ζην κέιινλ θαζπζηεξεκέλε θαηαρψξηζε
ησλ δαπαλψλ .
Δληνχηνηο, θαηά ηελ εμέηαζε ησλ δχν θνηλνπνηήζεσλ ηνπ Οθησβξίνπ, δηαπηζηψζεθαλ
ηα εμήο δχν πξνβιήκαηα:
Παξά ην γεγνλφο φηη ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα ησλ λνζνθνκείσλ νη
αλεμφθιεηεο ππνρξεψζεηο ησλ λνζνθνκείσλ αλέξρνληαλ πεξίπνπ ζην πνζφ
ησλ 3,3 δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ (ην νπνίν ζα είρε αληίθηππν ζην δεκφζην
έιιεηκκα) γηα ηελ πεξίνδν κεηαμχ 2005-2008, ε ΔΤΔ ζηηο θνηλνπνηήζεηο
ΓΤΔ Απξηιίνπ θαη 2αο Οθησβξίνπ θαηέγξαςε κφλν πεξίπνπ
2,3
δηζεθαηνκκχξηα σο ππνρξεψζεηο, κεηψλνληαο εζθαικέλα ην έιιεηκκα (ζε
ζχγθξηζε κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο) θαηά έλα κηθξφ πνζφ ην 2006 θαη
θαηά κεγαιχηεξα πνζά ηα έηε 2007 θαη 2008. Απηφ πξέπεη λα ζεσξεζεί σο
πεξίπησζε εζθεκκέλεο ππνβνιήο ιαλζαζκέλσλ ζηνηρείσλ ζηηο θνηλνπνηήζεηο
ΓΤΔ 2007, 2008 θαη 2 Οθησβξίνπ 2009.
ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 21εο Οθησβξίνπ 2009, πνζφ χςνπο 2,5
δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ πξνζηέζεθε ζην έιιεηκκα ηεο θπβέξλεζεο ηνπ 2008,
καδί κε ηα 2,3 δηζεθαηνκκχξηα επξψ. χκθσλα κε ηηο ειιεληθέο αξρέο απηφ
έγηλε θαηφπηλ εληνιήο απεπζείαο απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, παξά ην
γεγνλφο φηη ην πξαγκαηηθφ πνζφ ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ λνζνθνκείσλ
παξακέλεη αθφκε άγλσζην, φηη δελ ππήξρε θακία δηθαηνινγία γηα λα
ππνινγηζηεί απηφ ην πνζφ κφλν γηα ην 2008 θαη φρη λα θαηαλεκεζεί αλαιφγσο
θαη ζηα πξνεγνχκελα έηε θαη ηέινο παξά ην γεγνλφο φηη ε ΔΤΔ δηαηχπσζε
ξεηψο ηε δηαθσλία ηεο γηα ην ζέκα ζην ΓΛΚ θαη ζην Τπνπξγείν
Οηθνλνκηθψλ. Απηφ πξέπεη λα ζεσξεζεί σο εζθαικέλε κεζνδνινγηθή
απφθαζε ηνπ ΓΛΚ.
πλνςίδνληαο, παξά ηηο δηαβεβαηψζεηο ησλ ειιεληθψλ αξρψλ ην 2005 φηη ην ζέκα ησλ
κε θαηαγεγξακκέλσλ ππνρξεψζεσλ ηνλ λνζνθνκείσλ ηα πξνεγνχκελα έηε (κε
επαθφινπζε εθ ησλ πζηέξσλ θαηαγξαθή
ζεκαληηθψλ πνζψλ απφ δαπάλεο
παξειζφλησλ εηψλ) δελ ζα επαλαιακβαλφηαλ ζην κέιινλ, ε ίδηα θαηάζηαζε, θαη
πηζαλφηαηα γηα αθφκε κεγαιχηεξα πνζά απ’ φηη ην 2005, επαλαιήθζεθε ην 2009.
Πέξα απφ ηελ ππνβνιή ιαλζαζκέλσλ ζηνηρείσλ απφ ηηο ζηαηηζηηθέο αξρέο, θάλεθε
φηη νη αλεμφθιεηεο δαπάλεο ησλ λνζνθνκείσλ δελ θαηαγξάθνληαη νξζά απφ ηα ίδηα
ηα λνζνθνκεία, δεκηνπξγψληαο ζνβαξέο ακθηβνιίεο γηα ηελ ηθαλφηεηα ησλ
ειιεληθψλ αξρψλ λα ηεξνχλ ηνπο ινγηζηηθνχο θαλφλεο θαη γηα ηελ ινγνδνζία ηνπ
ειιεληθνχ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ.

36

5 πκπεξάζκαηα
Απηή ε έθζεζε θαηαξηίζηεθε πξνο απάληεζε ζηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ πκβνπιίνπ
Οηθνλνκηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο ΔΔ (ECOFIN) ηεο 10εο Ννεκβξίνπ 2009, ζχκθσλα κε
ηα νπνία ε Δπηηξνπή θιήζεθε λα εηνηκάζεη έθζεζε ζρεηηθά κε ηα «πξνβιήκαηα πνπ
αλέθπςαλ εθ λένπ ζηηο δεκνζηνλνκηθέο ζηαηηζηηθέο ηεο Διιάδαο».
Ζ αμηνπηζηία ησλ ζηνηρείσλ ηεο Διιάδαο γηα ην δεκφζην έιιεηκκα θαη ρξένο
απνηέιεζε αληηθείκελν ζπλερνχο θαη απνθιεηζηηθήο πξνζνρήο γηα αξθεηά ρξφληα. Σν
2004 ε Eurostat εθπφλεζε κηα νινθιεξσκέλε έθζεζε γηα ηελ αλαζεψξεζε ησλ
ζηνηρείσλ γηα ην δεκφζην έιιεηκκα θαη ρξένο ηεο Διιάδαο, θαηαδεηθλχνληαο φηη νη
ειιεληθέο ζηαηηζηηθέο αξρέο είραλ ππνβάιιεη ιαλζαζκέλα ζηνηρεία γηα ην ρξένο θαη
έιιεηκκα γηα ηα έηε απφ ην 1997-2003. Μεηά ην 2004, θαη ζε 5 πεξηπηψζεηο, ε
Eurostat εμέθξαζε επηθπιάμεηο γηα ηα ζηνηρεία ηεο Διιάδαο ζηα εμακεληαία Γειηία
Σχπνπ ηεο γηα ην έιιεηκκα θαη ην ρξένο. Σα ζηνηρεία ΓΤΔ ηεο Διιάδαο
δεκνζηεχηεθαλ ρσξίο επηθπιάμεηο κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε Eurostat είρε
παξέκβεη πξηλ ή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ηεο θνηλνπνίεζεο κε ζθνπφ λα
δηνξζψζεη ιάζε ή αθαηάιιειε θαηαγξαθή θαη, θαηά ζπλέπεηα, απμάλνληαο ην
θνηλνπνηεζέλ έιιεηκκα. Άιια ζηνηρεία πνπ δείρλνπλ απηήλ ηε ζπλερή πξνζνρή είλαη
ν κεγάινο αξηζκφο επηζθέςεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηεζζάξσλ
κεζνδνινγηθψλ επηζθέςεσλ, θαζψο θαη ην ζρέδην δξάζεο (action plan) πνπ
ζπκθσλήζεθε κε ηηο ειιεληθέο αξρέο πνπ ζθνπφ είρε λα αληηκεησπίζεη ηα ζηαηηζηηθά
πξνβιήκαηα πνπ είρε δηαγλψζεη ε Eurostat. Ζ Eurostat παξαθνινπζνχζε θαη
αλαζεσξνχζε ζπρλά ην ζρέδην δξάζεο. Αλ θαη ε νινθιήξσζε ησλ δξάζεσλ ηνπ
ζρεδίνπ έθηαζε ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ, δεδνκέλνπ φηη ην έξγν ηεο Eurostat
πεξηνξίδεηαη απζηεξά ζε κεζνδνινγηθά ζέκαηα, ηα κέηξα πνπ πξνέβιεπε ην ζρέδην
δξάζεο ήηαλ θπξίσο κεζνδνινγηθήο θχζεσο, θαη δελ κπνξνχζαλ λα αληηκεησπίζνπλ
δεηήκαηα πνπ αθνξνχζαλ ζην ζεζκηθφ πιαίζην, ηε ινγνδνζία, ηηο αξκνδηφηεηεο θαη
ζηηο πνιηηηθέο παξεκβάζεηο.
Σα γεγνλφηα ηνπ 2004 νδήγεζαλ ζηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ ηεο ΔΔ σο
πξνο ηα δεκνζηνλνκηθά ζηνηρεία, πξνθείκελνπ λα εληζρπζεί ην λνκηθφ πιαίζην θαη λα
κπνξέζεη ε Δπηηξνπή λα παξαθνινπζεί θαιχηεξα ηα ζηνηρεία πνπ θνηλνπνηνχλ ηα
θξάηε-κέιε ζηα πιαίζηα ησλ θνηλνπνηήζεσλ ηεο ΓΤΔ. Σν ηζρχνλ λνκηθφ πιαίζην θαη
ην ζχζηεκα δηαθπβέξλεζεο γηα ηα ζηνηρεία δεκφζηνπ ειιείκκαηνοο θαη ρξένπο ζε
επίπεδν ΔΔ, ζε γεληθέο γξακκέο, ιεηηνπξγνχλ θαιά θαη παξάγνπλ δεκνζηνλνκηθά
ζηνηρεία, γεληθά, πςειήο πνηφηεηαο . Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα ηνλίζνπκε φηη απηφ
ην ζχζηεκα δηαθπβέξλεζεο ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα γεληθφηεξε απνηειεζκαηηθή θαη
πηζηή ζπλεξγαζία πνπ ππάξρεη κεηαμχ ησλ εζληθψλ αξρψλ θαη ηεο Δπηηξνπήο. Σα
γεγνλφηα πνπ ζπλέβεζαλ ζηελ Διιάδα, θαη πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα
έθζεζε, δελ ζεσξνχληαη φηη νθείινληαη ζην ζχζηεκα αιιά έρνπλ λα θάλνπλ κε
κεκνλσκέλα πξνβιήκαηα ζηε ζπγθεθξηκέλε ρψξα.
Οη πην πξφζθαηεο αλαζεσξήζεηο αληαλαθινχλ ηελ έιιεηςε πνηφηεηαο ησλ
δεκνζηνλνκηθψλ ζηαηηζηηθψλ ηεο Διιάδαο (θαη γεληθφηεξα ησλ καθξννηθνλνκηθψλ
ζηαηηζηηθψλ) θαη θαηαδεηθλχνπλ φηη ε πξφνδνο πνπ έρεη επηηεπρζεί ζηελ θαηάξηηζε
ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ζηαηηζηηθψλ ζηελ Διιάδα θαη ν ελδειερήο έιεγρνο ηεο Eurostat
ήδε απφ ην 2004 δελ ήηαλ αξθεηά ψζηε ε πνηφηεηα ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ζηαηηζηηθψλ
ηεο Διιάδαο λα θζάζεη ζην επίπεδν ησλ άιισλ θξαηψλ-κειψλ ηεο ΔΔ. Αθφκε θη αλ
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ην ηζρχνλ πιαίζην δηαθπβέξλεζεο γηα ηηο δεκνζηνλνκηθέο ζηαηηζηηθέο ζε επξσπατθφ
επίπεδν ιεηηνπξγεί ηθαλνπνηεηηθά θαη κπνξεί λα επηθέξεη βειηηψζεηο ζηαηηζηηθήο ή
κεζνδνινγηθήο θχζεσο, εληνχηνηο, δελ κπνξεί λα απνηξέςεη ηελ εζθεκκέλε ππνβνιή
ιαλζαζκέλσλ ζηνηρείσλ.
Ζ θαηάζηαζε πνπ πεξηγξάθεη ε παξνχζα έθζεζε, θαη ηδηαίηεξα ηα ζηνηρεία πνπ
ζπλέιεμε ε Eurostat θαηά ηε κεζνδνινγηθή επίζθεςε ηνπ Ννεκβξίνπ 2009 θαη απφ
πεξαηηέξσ αιιεινγξαθία κε ηεο ειιεληθέο αξρέο, πεξηιεπηηθά έρνπλ σο αθνινχζσο:
1) Αλαθνξηθά κε ηα ζηνηρεία γηα ην έιιεηκκα θαη ρξένο ηεο Διιάδαο: επί ηνπ
παξφληνο θαη ελφςεη ηνπ κεγέζνπο θαη θχζεσο ησλ αλαζεσξήζεσλ, ηεο έιιεηςεο
αμηνπηζηίαο θαη ηεο έιιεηςεο επαξθψλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ λα αηηηνινγνχλ ην
έιιεηκκα πνπ θνηλνπνηήζεθε, ε Eurostat δελ είλαη αθφκε ζε ζέζε λα επηθπξψζεη
αξηζκεηηθά ζηνηρεία απνδεθηήο ζηαηηζηηθήο πνηφηεηαο.
2) Αλαθνξηθά κε ζεζκηθά δεηήκαηα, ζπληειεζηέο θαη δηαδηθαζίεο, ην παξφλ ζεζκηθφ
πιαίζην , ην νπνίν απνδείρζεθε αλεπαξθέο, ραιαξφ θαη εθηηζέκελν ζε πνιηηηθέο
παξεκβάζεηο ζηελ δηάξθεηα ησλ εηψλ, δελ δηαζθαιίδεη ηελ επαγγεικαηηθή
αλεμαξηεζία θαη πιήξε ινγνδνζία νχηε ηεο ΔΤΔ νχηε ησλ άιισλ θνξέσλ πνπ
εκπιέθνληαη ζηελ θαηάξηηζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο ΓΤΔ.
3) Δπίζεο παξαζέηνπκε ηα παξαθάησ επξήκαηα:
νβαξέο παξαηππίεο ζηηο θνηλνπνηήζεηο ηεο ΓΤΔ Απξηιίνπ θαη Οθησβξίνπ
2009, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ κε αμηφπηζησλ ζηνηρείσλ θαζψο θαη κε ηήξεζε
ησλ θαλφλσλ σο πξνο ηε ινγηζηηθή θαη ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο θνηλνπνίεζεο .
Διιηπή ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηηο εζληθέο ππεξεζίεο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ
θαηάξηηζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο ΓΤΔ, θαζψο θαη έιιεηςε αλεμαξηεζίαο ηεο
ΔΤΔ θαη ηνπ ΓΛΚ .
Έλα ζεζκηθφ πιαίζην θαη έλα δεκνζηνλνκηθφ ινγηζηηθφ ζχζηεκα πνπ είλαη
αθαηάιιεια γηα ηελ νξζή θαηάξηηζε ησλ ζηαηηζηηθψλ ηεο ΓΤΔ, θαη
εηδηθφηεξα κε-δηαθαλή ή αθαηάιιεια ηεθκεξησκέλε ηήξεζε ινγαξηαζκψλ .
Έιιεηςε ινγνδνζίαο απφ ηελ πιεπξά ησλ κεκνλσκέλσλ θνξέσλ πνπ
παξέρνπλ ζηνηρεία γηα ηηο θνηλνπνηήζεηο ηεο ΓΤΔ, φπσο ζε πνιιέο
πεξηπηψζεηο, έιιεηςε γξαπηήο ηεθκεξίσζεο ή επηθχξσζεο .
Αζαθείο αξκνδηφηεηεο θαη/ή έιιεηςε αξκνδηνηήησλ ησλ εζληθψλ αξρψλ πνπ
παξέρνπλ πξσηνγελή ζηνηρεία ή θαηαξηίδνπλ ζηαηηζηηθέο, θαη αθαηάιιειεο
αλαπξνζαξκνγέο ζηνηρείσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε αζαθείο εμνπζίεο ησλ ζηειερψλ
πνπ είλαη αξκφδηα γηα ηα ζηνηρεία.
Πην ζπγθεθξηκέλα, φζνλ αθνξά ηα ζέκαηα θαηάξηηζεο, κεηά απφ δηεξεχλεζε ηεο
Eurostat απνθαιχθζεθαλ ζεκαληηθέο αδπλακίεο ζηνπο εζληθνχο θνξείο πνπ είλαη
θαζ’ χιε αξκφδηνη γηα ηα ζηνηρεία ηεο ΓΤΔ: ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Διιάδνο
(ΔΤΔ), Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο (ΓΛΚ) θαη Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ.
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Γεληθφηεξα, αλ θαη ε αξκνδηφηεηα ηεο παξαθνινχζεζεο ησλ δεκνζηνλνκηθψλ
ζηνηρείσλ έγθεηηαη ζηελ Δπηηξνπή, ε ίδηα δελ θαηαξηίδεη απεπζείαο δεκνζηνλνκηθά
ζηνηρεία γηα ηα θξάηε-κέιε. Ζ Δπηηξνπή βαζίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηα ζηνηρεία
πνπ θαηαξηίδνπλ θαη ππνβάιινπλ ηα θξάηε-κέιε, θαζψο θαη ζηε δηνηθεηηθή
ηθαλφηεηα, θαιή πίζηε θαη ζπλεξγαζία ησλ αξκφδησλ εζληθψλ αξρψλ. επίζεο, ε
Δπηηξνπή δελ έρεη ειεγθηηθέο εμνπζίεο.
ε απηφ ην πιαίζην, νη ιεηηνπξγηθέο θαη δηνηθεηηθέο ειιείςεηο θαη αδπλακίεο κεξηθψλ
θνξέσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ παξαγσγή ησλ ζηαηηζηηθψλ ηεο ΓΤΔ ζηελ Διιάδα,
θαη πνπ θαηαγξάθνληαη ζηελ παξνχζα έθζεζε, ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ κε
απνθαζηζηηθφηεηα απφ ηηο ειιεληθέο αξρέο, ρσξίο πεξαηηέξσ θαζπζηεξήζεηο. Μφλν
εάλ αληηκεησπηζηνχλ νη ζεζκηθέο αδπλακίεο πνπ απνθαιχθζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο δηεξεχλεζεο ησλ παξαηππηψλ ζηα ζηνηρεία ησλ θνηλνπνηήζεσλ ηνπ 2009 θαη
εθαξκνζηνχλ νη θαηάιιεινη έιεγρνη θαη ηζνξξνπίεο ζα πάςεη λα ακθηζβεηείηαη ε
αμηνπηζηία ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο Διιάδαο.
Ζ Δπηηξνπή δεζκεχεηαη λα ζπλερίζεη ηε ζπλεξγαζία ηεο κε ηηο ειιεληθέο αξρέο, κε
ζθνπφ λα ηηο βνεζήζεη ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο γηα βειηίσζε ηεο ζπιινγήο θαη
επεμεξγαζίαο ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ζηαηηζηηθψλ, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ νη
πθηζηακέλεο ειιείςεηο θαη λα απνθαηαζηαζεί ε εκπηζηνζχλε ζηηο ζηαηηζηηθέο ηεο
Διιάδαο.
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