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Παξάξηεκα 1

Παξάξηεκα 1 – Ζεηήκαηα κεζνδνινγίαο

1. Ιζνδύγην ηνπ θξαηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ
Δηζαγσγή
Τπελζπκίδεηαη φηη ζηα πεξηζζφηεξα θξάηε κέιε, ηα ζηνηρεία γηα ην ηζνδχγην ηνπ
θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ γηα ην πξνεγνχκελν έηνο (n-1) είλαη αξθεηά ζηαζεξά, αθφκα
θαη εάλ γίλνληαη ηαθηηθά θάπνηεο αλαζεσξήζεηο θαηά ηε δεχηεξε ππνβνιή ζηνηρείσλ
ηνπ έηνπο ηνλ Οθηψβξην, θαζψο ηα δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ γηα ην έηνο n-1 ηα νπνία έρνπλ θνηλνπνηεζεί ηνλ Απξίιην δελ έρνπλ
νξηζηηθνπνηεζεί κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή. Οκνίσο, ε εθηέιεζε ηνπ ειιεληθνχ
πξνυπνινγηζκνχ θαίλεηαη φηη εγθξίλεηαη απφ ην Κνηλνβνχιην ζηα ηέιε ηνπ
θζηλνπψξνπ θαη ελδέρεηαη λα ππάξρνπλ θάπνηεο αλαζεσξήζεηο ησλ ζηνηρείσλ ηνλ
Οθηψβξε γηα ην έηνο n-1 ζε ζρέζε κε ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ θνηλνπνηεζεί αξρηθά ηνλ
Απξίιην. Ωζηφζν, θαίλεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε ησλ ειιεληθψλ ζηνηρείσλ, αθφκα θαη
ην πεξηερφκελν επηκέξνπο ζηνηρείσλ πνπ επεξεάδνπλ ην ηζνδχγην κπνξεί λα αιιάμεη
βάζεη πνιηηηθήο απφθαζεο θαη, θαηά ζπλέπεηα, κπνξεί λα δηαθέξεη απφ έηνο ζε έηνο.
Ζ θαηάζηαζε πξηλ ην 2004
Τπελζπκίδεηαη φηη ην δήηεκα ησλ ινγαξηαζκψλ ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο θαη ηεο
θαηάξηηζεο ηνπ πίλαθα 2 ηεο Γηαδηθαζίαο Τπεξβνιηθνχ Διιείκκαηνο (ΓΤΔ – EDP) γηα
ηελ θεληξηθή θπβέξλεζε ήηαλ ζηελ αηδέληα θάζε απνζηνιήο ΓΤΔ ζηελ Διιάδα.
Ωζηφζν, ην δήηεκα ηεο θαηαγξαθήο ησλ εηζξνψλ θαη ησλ εθξνψλ ηνπ θξαηηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ, θαη ε ζχλδεζή ηνπο κε ην ηζνδχγην, ζπδεηήζεθε πην εληαηηθά ην 2006
θαη ην 2008.
Ζ θαηάζηαζε κεηά ην 2004
Τπελζπκίδεηαη φηη ην δήηεκα ηεο θαηαγξαθήο ησλ ελδνθπβεξλεηηθψλ κεηαβηβάζεσλ
απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ ζε άιινπο θνξείο ηεο θπβέξλεζεο ζπδεηήζεθε
δηεμνδηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απνζηνιήο ην 2006, θαζψο παξαηεξήζεθε αληζνζθειήο
θαη ιαλζαζκέλε θαηαγξαθή, πνπ ζπλεπαγφηαλ ππνεθηίκεζε ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ
ειιείκκαηνο. Ζ εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ε ζχλδεζή ηεο κε ην ηζνδχγην ηνπ
θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ αλαιχζεθε ζε βάζνο απφ ηε Eurostat θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
απνζηνιήο ηνπ 2008.
Όπσο απνζαθελίζηεθε θαηά ηηο απνζηνιέο ηνπ 2006 θαη ηνπ 2008, ε εθηέιεζε ηνπ
θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ πεξηγξάθεη φιεο ηηο εηζξνέο θαη ηηο εθξνέο πνπ εγθξίλνληαη
απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ κε δχν ζεκειηψδε ραξαθηεξηζηηθά: (1) ην ζχλνιν ησλ εηζξνψλ
ηζνχηαη κε ην ζχλνιν ησλ εθξνψλ θαη (2) ε ινγηζηηθή γίλεηαη ζε ηακεηαθή βάζε εάλ
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θαη κφλν εάλ εγθξηζεί απφ ην ειεγθηηθφ ζπλέδξην. Ζ πξψηε γξακκή αθεηεξία ηνπ
πίλαθα 2Α ηεο ΓΤΔ (ην «ηζνδχγην» ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ), πνπ ζα πξέπεη λα
δείρλεη ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πνπ έρεη θαηαηεζεί ζην Κνηλνβνχιην ή φπσο
απηή έρεη ειεγρζεί, θαηαξηίδεηαη ρξεζηκνπνηψληαο κηα επηινγή θσδηθψλ
νλνκαηνινγίαο πξνυπνινγηζκνχ. Υξεκαηννηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο φπσο δάλεηα πνπ
ρνξεγήζεθαλ/απνπιεξψζεθαλ θαη έζνδα απφ απνθξαηηθνπνηήζεηο (ηδησηηθνπνηήζεηο)
θαίλεηαη φηη δελ πεξηιακβάλνληαλ ζην ηζνδχγην ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, φπσο
θνηλνπνηήζεθαλ ζηνλ πίλαθα 2Α ηεο ΓΤΔ.
Τπελζπκίδεηαη επίζεο φηη έλα απφ ηα δεηήκαηα πνπ ζρεηίδεηαη κε ην ηζνδχγην ηνπ
θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ήηαλ ην δήηεκα ηεο ππνβνιήο ησλ ζηνηρείσλ γηα ηηο
ελδνθπβεξλεηηθέο κεηαβηβάζεηο, φπσο απηφ ζπδεηήζεθε ζηελ απνζηνιή ην 2006.
Γηαπηζηψζεθε φηη κία απφ ηηο αηηίεο ηεο δηαθνξάο γηα ηνπο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο
αζθάιηζεο θαη γηα ηελ θεληξηθή θπβέξλεζε (θπξίσο κεηαβηβάζεηο κε ηε ΓΔΚΑ Γεκφζηα Δπηρείξεζε Κηλεηψλ Αμηψλ) ήηαλ ε αθαηάιιειε ινγηζηηθή θαηαγξαθή ησλ
ελδνθπβεξλεηηθψλ κεηαβηβάζεσλ.. Ζ Eurostat αλαθάιπςε κηα πξαθηηθή αιιαγήο ηνπ
δεκνζηνλνκηθνχ πιενλάζκαηνο/ειιείκκαηνο, ρξεζηκνπνηψληαο αληίζηνηρα ζηνηρεία
απφ ην γεληθφ πξνυπνινγηζκφ. ε φηη αθνξά ην δήηεκα ηεο ΓΔKA 1 (βιέπε παξ 4.12
ηεο παξνχζαο αλαθνξάο), δηαπηζηψζεθε φηη κεηαβηβάζεηο απφ ηνλ θξαηηθφ
πξνυπνινγηζκφ ζηε ΓΔKA δελ θαηαγξάθνληαλ
ζην ηζνδχγην ηνπ θξαηηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ, ελψ πεξηιακβάλνληαλ ζηα έζνδα ηεο ΓΔKA ην 2003 θαη ην 2004.
Απηή ε θαηαγξαθή ππνδειψλεη κηα ππνεθηίκεζε ηνπ ειιείκκαηνο ηεο θεληξηθήο (θαη
γεληθήο) θπβέξλεζεο. Ζ Eurostat δήηεζε απφ ηηο ειιεληθέο αξρέο λα δηαζθαιίζνπλ κηα
ηζνζθειή θαηαγξαθή ησλ ελδνθπβεξλεηηθψλ ξνψλ θαη λα αλαζεσξήζνπλ ηα ζηνηρεία.
Ζ Eurostat ζπλέρηζε λα παξαθνινπζεί ηηο ξνέο κεηαμχ ηεο ΓΔΚΑ θαη ηνπ θξαηηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ, ελ φςεη θαη ησλ αηηεκάησλ γηα δηεπθξηλίζεηο πνπ έζηεηιε ζην
πιαίζην ηεο ππνβνιήο ησλ πηλάθσλ θνηλνπνίεζεο ηεο ΓΤΔ απφ ηηο ειιεληθέο αξρέο.
Αλαζεψξεζε ηεο 21εο Οθησβξίνπ 2009
Έλα απφ ηνπο ιφγνπο γηα ηελ αλαζεψξεζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο ΓΤΔ πνπ
θνηλνπνηήζεθαλ απφ ηηο ειιεληθέο αξρέο ζηηο 21 Οθησβξίνπ 2009 ήηαλ ε αλαζεψξεζε
ηνπ ηζνδπγίνπ ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαηά 722 εθαηνκκχξηα γηα ην 2008
(αχμεζε ηνπ ειιείκκαηνο) ζε ζχγθξηζε κε ηελ θνηλνπνίεζε ζηηο 2 Οθησβξίνπ 2009. Οη
ειιεληθέο αξρέο εμήγεζαλ θαηά ηε κεζνδνινγηθή επίζθεςε ηεο ΓΤΔ ην Ννέκβξην ηνπ
20092 θαη ζηελ έθζεζε πνπ ππέβαιιε ην ΓΛΚ κεηά ηελ απνζηνιή, φηη ε αλαζεψξεζε
αληαλαθιά θπξίσο ηε ζπκπεξίιεςε δαπαλψλ πνπ είραλ πξνεγνπκέλσο παξαιεηθζεί
(710 εθαηνκκχξηα €) – κεηαβίβαζε απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ ζηνλ νξγαληζκφ
θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ είρε αξρηθά ζπζηαζεί απφ ηε ΓΔΖ 3 (ΟΑΠ-ΓΔΖ). ην
παξειζφλ, ην έιιεηκκα απηνχ ηνπ νξγαληζκνχ
θνηλσληθήο αζθάιηζεο
ρξεκαηνδνηνχληαλ απφ ηα έζνδα απφ ηηο απνθξαηηθνπνηήζεηο (ηδησηηθνπνηήζεηο) πνπ
εηζέπξαηηε ε θεληξηθή θπβέξλεζε. Οη ειιεληθέο αξρέο δήισζαλ φηη γηα ην 2008 ην
ζπλνιηθφ πνζφ κεηαβίβαζεο ήηαλ 710 εθαηνκκχξηα €, σζηφζν επεηδή ηα έζνδα απφ
απνθξαηηθνπνηήζεηο (ηδησηηθνπνηήζεηο) ήηαλ κφλν 500 εθαηνκκχξηα €, απνθαζίζηεθε
φηη ηα ππφινηπα 210 εθαηνκκχξηα € ζα έπξεπε λα ρνξεγεζνχλ κέζσ ησλ δαπαλψλ ηνπ
ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. Ζ Eurostat δήισζε φηη ε αιιαγή ζηνλ ηξφπν θαηαγξαθήο
απηήο ηεο ζπλαιιαγήο πνπ ζρεηίδεηαη κε κηα πνιηηηθή απφθαζε πνπ ειήθζε ην
επφκελν έηνο δελ ήηαλ ινγηθή, δηφηη ζε θάζε πεξίπησζε ην πνζφ πνπ παξαζρέζεθε απφ
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H ΓEKA ηαμηλνκείηαη ζηε γεληθή θπβέξλεζε
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Ζ Eurostat έθαλε κηα κεζνδνινγηθή επίζθεςε ζηελ Διιάδα κεηαμχ 16 θαη 18 Ννεκβξίνπ 2009. Δπηθεθαιήο ηεο

απνζηνιήο ήηαλ ν Luca Ascoli, επηθεθαιήο ηεο κνλάδαο C3, Γεκφζηα Οηθνλνκηθά, Eurostat. ηελ απνζηνιή
ζπκκεηείραλ επίζεο ε ηαηηζηηθή Τπεξεζία Οιιαλδίαο, ε Γεληθή Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ θαη
Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο Δπηηξνπήο ( DG ECFIN) θαη ε ΔΚΣ.
.

3Ζ

ΓΔΖ είλαη κηα κεξηθψο ηδησηηθνπνηεκέλε επηρείξεζε ειεθηξηζκνχ
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ηελ θεληξηθή θπβέξλεζε ζε απηφλ ηνλ νξγαληζκφ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζα έπξεπε λα
αληηκεησπηζηεί σο δαπάλε, αλεμάξηεηα απφ ηελ πεγή ησλ εζφδσλ γηα ην Γεκφζην.
Δπηπιένλ, ε λέα θπβέξλεζε δελ ζα κπνξνχζε ελδερνκέλσο λα αιιάμεη, βάζεη
δηνηθεηηθήο απφθαζεο, ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2009, εθ ησλ πζηέξσλ, ηελ θαηαγξαθή
δαπάλεο πνπ έιαβε ρψξα ην 2008.
χκθσλα κε ηηο εμεγήζεηο πνπ έδσζαλ νη ειιεληθέο αξρέο θαηά ηε κεζνδνινγηθή
επίζθεςε ην Ννέκβξην ηνπ 2009, δελ ήηαλ ζαθέο εάλ ε αλαζεψξεζε ηνπ ηζνδπγίνπ
πνπ αληαλαθιά ηηο κεηαβηβάζεηο ζηνλ ΟΑΠ-ΓΔΖ ήηαλ νξζή θαη επηπιένλ πξνέθπςαλ
ζην κεηαμχ πξφζζεηεο αλαθξίβεηεο ζρεηηθά κε ηελ θαηαγξαθή ησλ κεηαβηβάζεσλ απφ
ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ ζηνπο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ησλ
ζρεηηθψλ εζφδσλ απφ απνθξαηηθνπνηήζεηο θαηά ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν. Ωο εθ
ηνχηνπ, ε Eurostat δήηεζε απφ ηηο ειιεληθέο ζηαηηζηηθέο αξρέο λα ζπληάμνπλ κηα
έθζεζε ζρεηηθά κε απηφ ην ζέκα, αλαθέξνληαο ηα πνζά πνπ πεξηιακβάλνληαλ ζην
ηζνδχγην γηα έζνδα απφ ηδησηηθνπνηήζεηο θαη γηα ηηο κεηαβηβάζεηο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν
νξγαληζκφ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, θαζψο θαη λα αηηηνινγήζνπλ ηελ αλαζεψξεζε
κεηαμχ 2 θαη 21 Οθησβξίνπ 2009.
Ζ Eurostat έιαβε δχν μερσξηζηέο απαληήζεηο απφ ηελ Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία
Διιάδνο (ΔΤΔ) θαη ην ΓΛΚ. Οη απαληήζεηο απφ απηνχο ηνπο δχν θνξείο έξρνληαη ζε
αληίζεζε κεηαμχ ηνπο, ελψ ε απάληεζε ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο έρεη
εζσηεξηθέο αληηθάζεηο:
• Έζνδα απφ απνθξαηηθνπνηήζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαλ ζην ηζνδχγην
Απφ ηελ ΔΤΔ δφζεθε ε παξαθάησ εμήγεζε: «Απφ ην έηνο 2002 ε πξαθηηθή πνπ
αθνινπζνχληαλ απφ ηε Γηεχζπλζε Δζληθψλ Λνγαξηαζκψλ (ΓΔΛ) ήηαλ ε θαηαγξαθή
ηφζν ησλ εζφδσλ φζν θαη ησλ εμφδσλ σο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ ζηνλ
ππνηνκέα ηνπ θξάηνπο. Παξαθαινχκε, ιάβεηε ππφςε φηη νχηε ηα έζνδα νχηε ηα έμνδα
απφ ηε ΓΔΖ πεξηιακβάλνληαλ ζην ηακεηαθφ ππφινηπν ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ
Κξάηνπο θαη απηφ κπνξεί λα ζπλέβαιε ζηελ απφθαζε λα ηαμηλνκεζνχλ ηφζν ηα έζνδα
φζν θαη ηα έμνδα ηεο ΓΔΖ σο ρξεκαηννηθνλνκηθή ζπλαιιαγή ζηνπο πίλαθεο ηεο
ΓΤΔ.» «... ηα έζνδα απφ απνθξαηηθνπνηήζεηο δελ πεξηιακβάλνληαλ ζην ηζνδχγην ζηνλ
πίλαθα 2Α ηεο ΓΤΔ, φπσο θνηλνπνηήζεθε απφ ηελ ΔΤΔ, ζχκθσλα κε ηελ πξαθηηθή
ηνπ Δπξσπατθνχ πζηήκαηνο Λνγαξηαζκψλ 95 (ΔΛ95).»
Ωζηφζν, ζχκθσλα κε ην ΓΛΚ, ζεκαληηθά πνζά εζφδσλ απφ απνθξαηηθνπνηήζεηο
πεξηιακβάλνληαη ζην ηζνδχγην γηα ην 2002-2007: «...Ωο απνηέιεζκα, ηα πνζά ησλ
εζφδσλ απφ απνθξαηηθνπνηήζεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην ηζνδχγην (3 b) ii + 3 b) v)
είλαη ηα εμήο: 2002= 275,9 εθαηνκκχξηα, 2003= 288,3 εθαηνκκχξηα, 2004=300,0
εθαηνκκχξηα, 2005=370,0 εθαηνκκχξηα, 2006= 857,5 εθαηνκκχξηα, 2007=745,0
εθαηνκκχξηα, 2008= 0,0 εθαηνκκχξηα». Δάλ είρε ζπκβεί απηφ, ηφηε ην έιιεηκκα ζα
ήηαλ επί ηνπ παξφληνο ππνεθηηκεκέλν ζε θάζε πεξίνδν αλαθνξάο, δηφηη απηά ηα έζνδα
απφ απνθξαηηθνπνηήζεηο δελ εμαηξέζεθαλ θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ειιείκκαηνο βάζεη
ΔΛ95.
• Μεηαβίβαζε ζηνλ ΟΑΠ-ΓΔΖ (νξγαληζκφο θνηλσληθήο αζθάιηζεο), πνπ
πεξηιακβάλνληαλ ζην ηζνδχγην
χκθσλα κε ηελ απάληεζε ηεο ΔΤΔ, δελ είλαη ζαθέο εάλ ε κεηαβίβαζε ζηνλ ΟΑΠΓΔΖ απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ έρεη θαηαγξαθεί ζηνπο εζληθνχο ινγαξηαζκνχο
σο δεκφζηα δαπάλε ή φρη. Πξάγκαηη, απηή ε κεηαβίβαζε δελ απνηέιεζε αληηθείκελν
ελνπνίεζεο ελδνθπβεξλεηηθψλ ξνψλ. Φαίλεηαη φηη ε ΔΤΔ δελ αλαγλσξίδεη φηη ε
δαπάλε κεηαβίβαζεο ππάξρεη ζην ηζνδχγην γηα νιφθιεξε ηελ πεξίνδν αλαθνξάο,
θαζψο ζεσξεί φηη ηα αληίζηνηρα έζνδα ηνπ ΟΑΠ-ΓΔΖ δελ έρνπλ θαηαγξαθεί θαη έηζη
δελ ππάξρεη επίπησζε ζην έιιεηκκα.
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Αληίζεηα, ζχκθσλα κε ην ΓΛΚ, ε κεηαβίβαζε απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ ζηνλ
ΟΑΠ-ΓΔΖ αλέξρεηαη ζε 710 εθαηνκκχξηα γηα ην 2008, φπσο θνηλνπνηήζεθε ζηνπο
πίλαθεο ηεο ΓΤΔ ηεο 21 εο Οθησβξίνπ 2009. Απηφ αληηζηνηρεί ζην πνζφ ηνπ
αλαζεσξεκέλνπ ηζνδπγίνπ κεηαμχ 2 θαη 21 Οθησβξίνπ 2009. Ωζηφζν, φπσο
αλαθέξεηαη απφ ην ΓΛΚ ζηνλ πίλαθα ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2009, ην πνζφ ησλ 500
εθαηνκκπξίσλ € είρε ήδε θαηαγξαθεί ζην ηζνδχγην ζηνπο πίλαθεο ηεο ΓΤΔ ζηηο 2
Οθησβξίνπ 2009. Καηά ζπλέπεηα, εάλ απηφ ήηαλ αιήζεηα, ε αλαζεψξεζε ηνπ
ηζνδπγίνπ κεηαμχ 2 θαη 21 Οθησβξίνπ 2009 ζα έπξεπε λα είλαη κφλν 210 εθαηνκκχξηα
€ θαη φρη 710 εθαηνκκχξηα €. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ην ΓΛΚ, θαίλεηαη φηη νη
κεηαβηβάζεηο απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ ζηνλ ΟΑΠ-ΓΔΖ είραλ θαηαγξαθεί σο
έμνδα ζην ηζνδχγην θαζ' φιε ηελ πεξίνδν αλαθνξάο, θάηη πνπ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε
ηε δήισζε ηεο ΔΤΔ.
πκπέξαζκα
Οη εμεγήζεηο πνπ δφζεθαλ απφ ηελ ΔΤΔ θαη ην ΓΛΚ έξρνληαη ζε αληίζεζε κεηαμχ
ηνπο θαη ην δήηεκα απαηηεί πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε, θάηη πνπ κπνξεί λα έρεη επηπηψζεηο
ζηελ θαηαγξαθή ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο γηα ην 2008, αιιά θαη γηα ηα
πξνεγνχκελα έηε. Οη ακθηβνιίεο γηα ηελ νξζφηεηα ηεο αλαζεψξεζεο πνπ έγηλε ηελ 21 ε
Οθησβξίνπ 2009 εληζρχνληαη επίζεο απφ ην γεγνλφο φηη ε ζηαηηζηηθή δηαθνξά απφ
ζεηηθή έγηλε ηζρπξά αξλεηηθή ηελ 21 ε Οθησβξίνπ 2009.
Σέινο, ππελζπκίδεηαη φηη, φπσο απαηηείηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΚ)
479/2009, ην ηζνδχγην πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζην κέηξν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη πην ζπρλά
ζηνπο δεκφζηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο ρψξαο ή ζηελ παξνπζίαζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ.
Γηα ηνλ ππν-ηνκέα ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο ζα πξέπεη λα αληηζηνηρεί ζην απνηέιεζκα
ησλ δεκφζησλ ινγαξηαζκψλ πνπ ζπλήζσο παξνπζηάδεηαη ζην εζληθφ θνηλνβνχιην θαη
ζα πξέπεη, επίζεο, λα ειέγρεηαη, ηδαληθά, απφ αλεμάξηεηε αξρή. Θα πξέπεη λα ζεσξεζεί
αλεζπρεηηθφ ην γεγνλφο φηη ζηελ Διιάδα ην πεξηερφκελν ηνπ ηζνδπγίνπ κπνξεί λα
αιιάμεη εθ ησλ πζηέξσλ βάζεη πνιηηηθήο απφθαζεο.
2 Αλαζεώξεζε ησλ Λνγαξηαζκώλ Θεζαπξνθπιαθίνπ
Δηζαγσγή
Τπελζπκίδεηαη φηη έρνπλ παξαηεξεζεί ινγηζηηθέο δπζθνιίεο ζηελ θαηαγξαθή ησλ
ινγαξηαζκψλ εθηφο πξνυπνινγηζκνχ ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ζε αξθεηά θξάηε
κέιε, δηφηη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία θαη νη ινγηζηηθέο
εγγξαθέο γηα ξνέο πνπ αθνξνχλ απηνχο ηνπο ινγαξηαζκνχο θαη πνπ δελ εηζάγνληαη
ζην ηζνδχγην είλαη αλεπαξθή ή αθφκα θαη κε δηαζέζηκα. Σν θχξην πξφβιεκα κε ηελ
θαηαγξαθή ησλ ινγαξηαζκψλ εθηφο πξνυπνινγηζκνχ ζηνπο πίλαθεο ηεο ΓΤΔ θαη
ζηνπο εζληθνχο ινγαξηαζκνχο ζρεηίδεηαη κε ην γεγνλφο φηη απηνί νη ινγαξηαζκνί
πεξηιακβάλνπλ φρη κφλν κε ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο πνπ επεξεάδνπλ ην
έιιεηκκα αιιά θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο πνπ δελ επεξεάδνπλ ην έιιεηκκα.
Ζ κε δηαζεζηκφηεηα ζηνηρείσλ γηα κεκνλσκέλεο ζπλαιιαγέο πνπ εηζέξρνληαη ζηνπο
ινγαξηαζκνχο εθηφο πξνυπνινγηζκνχ ελέρεη ηνλ θίλδπλν ππνβνιήο ιαλζαζκέλσλ
ζηνηρείσλ γηα ην έιιεηκκα/πιεφλαζκα θαη κπνξεί λα νδεγήζεη ζε απνθιίζεηο κεηαμχ
ησλ κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ινγαξηαζκψλ.
Οη ινγαξηαζκνί εθηφο πξνυπνινγηζκνχ δελ πξέπεη λα ζπγρένληαη κε ηνπο θνξείο εθηφο
πξνυπνινγηζκνχ, νη νπνίνη είλαη ζεζκηθέο κνλάδεο βάζεη ηνπ ΔΛ95. Αληίζεηα, νη
ινγαξηαζκνί εθηφο πξνυπνινγηζκνχ δελ έρνπλ απηνλνκία ιήςεο απνθάζεσλ θαη γη'
απηφ ζεσξείηαη φηη είλαη εληφο ηνπ Κξάηνπο (δει. εληφο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο
θεληξηθήο θπβέξλεζεο) αθφκα θαη αλ είλαη εθηφο πξνυπνινγηζκνχ. ηελ Διιάδα, Ο
Λνγαξηαζκφο Θεζαπξνθπιαθίνπ απνηειείηαη απφ έλα πιήζνο ινγαξηαζκψλ εθηφο
πξνυπνινγηζκνχ.
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Ζ θαηάζηαζε πξηλ ην 2004
Σν δήηεκα ηεο θαηαγξαθήο ησλ ινγαξηαζκψλ εθηφο πξνυπνινγηζκνχ ζηνπο εζληθνχο
ινγαξηαζκνχο ηεο Διιάδαο θαη ζηνπο πίλαθεο ηεο ΓΤΔ δελ είρε ζπδεηεζεί ιεπηνκεξψο
πξηλ ην 2004. Παξφια απηά, ε πξνζαξκνγή «ππφινηπα εθηφο πξνυπνινγηζκνχ»
θνηλνπνηήζεθε ζηνλ πίλαθα 2Α ηεο ΓΤΔ, επεξεάδνληαο ην έιιεηκκα ηεο θεληξηθήο
θπβέξλεζεο θαη έρεη αμηνινγεζεί απφ ηε Eurostat. Ωζηφζν, ε θαηαγξαθή ησλ
Λνγαξηαζκψλ Θεζαπξνθπιαθίνπ αλαιχζεθε ζε βάζνο κφλν θαηά ηα επφκελα ρξφληα
θαη ζπγθεθξηκέλα ην 2008.
Ζ θαηάζηαζε κεηά ην 2004
Καηά ηελ απνζηνιή ηνλ επηέκβξην ηνπ 2005, ε Eurostat δήηεζε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά
κε ηα ζεκαληηθά πνζά γηα ηα «ππφινηπα εθηφο πξνυπνινγηζκνχ» πνπ ππνβιήζεθαλ
ζηνλ πίλαθα 2Α ηεο ΓΤΔ, ηα νπνία ζπλεπάγνληαλ κηα ζεηηθή επίπησζε ζην έιιεηκκα
ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο Απηά αληηζηνηρνχζαλ ζε εθηφο πξνυπνινγηζκνχ
δξαζηεξηφηεηεο θξαηηθψλ θνξέσλ, πνπ πξαγκαηνπνηνχληαλ κέζσ εηδηθψλ «ηξαπεδηθψλ
ινγαξηαζκψλ». Καηά ζπλέπεηα, ηα πιενλάζκαηα απηψλ ησλ ινγαξηαζκψλ
αληηζηνηρνχζαλ ζηελ αιιαγή ζηα ππφινηπα απηψλ ησλ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ.
Μεηά απφ αίηεκα ηεο Eurostat, ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ έδσζε ζηνηρεία ζρεηηθά κε
ηα ππφινηπα ησλ ινγαξηαζκψλ, ηα νπνία εθηηκήζεθαλ λα είλαη ηεο ηάμεο ησλ 1,2
δηζεθαηνκκπξίσλ € ζηα ηέιε ηνπ 2004.
Σν δήηεκα ησλ Λνγαξηαζκψλ Θεζαπξνθπιαθίνπ ζπδεηήζεθε επίζεο θαηά ηελ
απνζηνιή ηνπ 2006. Απνζαθελίζηεθε φηη νη Λνγαξηαζκνί Θεζαπξνθπιαθίνπ
πθίζηαληαη πξνθεηκέλνπ λα ζηεξίδνπλ ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο πνπ δελ
πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, κέζσ άιισλ θεληξηθψλ θνξέσλ ή
κέζσ ινγαξηαζκψλ εθηφο πξνυπνινγηζκνχ, φπσο είλαη νη ζηξαηησηηθέο δαπάλεο ή
πιεξσκέο ζρεηηθά κε εγγπήζεηο. Απηά θνηλνπνηνχληαη ζηνλ Πίλαθα 2Α ηεο ΓΤΔ (θαη
ζηηο «ινηπέο πξνζαξκνγέο»). χκθσλα κε ηα πνξίζκαηα ηεο απνζηνιήο ηνπ 2006, νη
πεξηζζφηεξεο απφ ηηο άιιεο ιεηηνπξγίεο ζε απηνχο ηνπο Λνγαξηαζκνχο
Θεζαπξνθπιαθίνπ είλαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο θχζεο.
Ζ Eurostat δηελήξγεζε ιεπηνκεξή έξεπλα ζηα θχξηα πξσηνγελή ζηνηρεία γηα ηνλ
πξνυπνινγηζκφ ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο: ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ηνλ
επνλνκαδφκελν Ηζνινγηζκφ Θεζαπξνθπιαθίνπ θαη ηνπο ινγαξηαζκνχο εθηφο
πξνυπνινγηζκνχ, θαηά ηε κεζνδνινγηθή απνζηνιή ηνπ 2008.
χκθσλα κε ηα πνξίζκαηα ηεο απνζηνιήο, ε ειιεληθή θπβέξλεζε δηαηεξεί έλαλ Δληαίν
Λνγαξηαζκφ Θεζαπξνθπιαθίνπ (ΔΛΘ - Λνγαξηαζκφο 28) ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο
ν νπνίνο πεξηιακβάλεη έλαλ κεγάιν αξηζκφ ππν-ινγαξηαζκψλ.
Κάπνηεο ξνέο πνπ θαηαγξάθνληαη ζηνλ ΔΛΘ δηελεξγνχληαη κέζσ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ:
ζπλαιιαγέο κεηξεηψλ ζηα έζνδα, ηηο δαπάλεο, ην δαλεηζκφ, ηελ εμφθιεζε ρξένπο
θ.ι.π. Αληίζεηα, νη άιινη ππν-ινγαξηαζκνί ηνπ ινγαξηαζκνχ 28, αλαθέξνπλ εηζξνέο
κεηξεηψλ πνπ δελ νδεγνχλ ζε άκεζεο θαηαρσξήζεηο ζηελ Δθηέιεζε ηνπ
Πξνυπνινγηζκνχ. Πνιινί έρνπλ ραξαθηήξα πξνζσξηλνχ ινγαξηαζκνχ: θαηαζέζεηο
«ππεχζπλσλ αμησκαηνχρσλ» πνπ έιαβαλ θνλδχιηα απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ αιιά δελ
ηα έρνπλ δαπαλήζεη, θαηαζέζεηο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε έζνδα πνπ δελ έρνπλ πεξάζεη
αθφκα ζηνλ πξνυπνινγηζκφ, εηδηθνί ινγαξηαζκνί γηα επηδνηήζεηο απφ ηελ ΔΔ θαη
εηζθνξέο ζηελ ΔΔ. Κάπνηνη έρνπλ ραξαθηήξα ινγαξηαζκψλ αληαπνθξηηψλ: θαηαζέζεηο
πνπ δηαηεξνχληαη απφ ηξίηα κέξε ζην Γεκφζην Σακείν. Απηέο νη θαηεγνξίεο ππνινγαξηαζκψλ πεξηιακβάλνπλ εθαηνληάδεο ή ρηιηάδεο κεκνλσκέλνπο ινγαξηαζκνχο θαη
θαηά ηε κεζνδνινγηθή επίζθεςε ηεο Eurostat ην 2008, ην ΓΛΚ δελ ήηαλ βέβαην γηα ηελ
αθξηβή ζχλζεζε θάζε θαηεγνξίαο, παξφιν πνπ ε θπξίαξρε δξαζηεξηφηεηα ζπρλά
πξνζδηνξηδφηαλ.
5

Ζ Eurostat επηζήκαλε φηη ζηνλ πίλαθα 2Α ηεο ΓΤΔ θαηαγξάθνληαλ πνζά γηα
ινγαξηαζκνχο, εθηφο πξνυπνινγηζκνχ σο (ζεηηθή) πξνζαξκνγή ηνπ ειιείκκαηνο, αιιά
απηή ε πξνζαξκνγή πεξηειάκβαλε κφλν κία ππν-νκάδα φισλ απηψλ ησλ ινγαξηαζκψλ
εθηφο πξνυπνινγηζκνχ, γεγνλφο πνπ πξνθάιεζε ηε ζηαηηζηηθή δηαθνξά. Απηφ
ζπκβαίλεη δηφηη νη ρξεκαηννηθνλνκηθνί ινγαξηαζκνί αλαθέξνπλ ην ζχλνιν ηνπ
ινγαξηαζκνχ 28 σο θαηαζέζεηο ηνπ δεκνζίνπ, ελψ νη αληίζηνηρεο κε
ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο πνπ θαηαγξάθνληαη ζηνλ
ΔΛΘ δελ θνηλνπνηνχληαλ ζηνπο πίλαθεο ηεο ΓΤΔ.
Σν ΓΛΚ παξαηήξεζε φηη ε ζρεηηθή εηεξνγέλεηα ησλ ινγαξηαζκψλ, αθφκα θαη εληφο
κηαο κφλν θαηεγνξίαο, ζήκαηλε φηη ππήξρε αβεβαηφηεηα σο πξνο ηνλ ηχπν ηεο
δηφξζσζεο πνπ απαηηνχληαλ γηα θάζε θαηεγνξία ινγαξηαζκψλ θαη ζεψξεζε φηη δελ ζα
ήηαλ ζπλεηφ λα αιιάμεη ην έιιεηκκα ζ’ εθείλν ην ζηάδην. Πξφηεηλε απηνί νη
ινγαξηαζκνί λα αλαθεξζνχλ ζηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο ινγαξηαζκνχο, κέρξη λα
δηεμαρζεί πεξαηηέξσ έξεπλα. Ωζηφζν, ε αληηπξνζσπεία ηεο ΔΔ επηζήκαλε φηη θάπνηνη
απφ απηνχο ηνπο ινγαξηαζκνχο ζα έπξεπε αλαγθαζηηθά λα εηζαρζνχλ ζην έιιεηκκα θαη
φηη κηα κε ακειεηέα αξλεηηθή πξνζαξκνγή κπνξνχζε λα παξαηεξεζεί γηα ηα έηε 2006
θαη 2007.
Ζ Eurostat θαηέιεμε φηη ν απνθιεηζκφο πνιιψλ ππν-ινγαξηαζκψλ ηνπ ΔΛΘ απφ ηελ
θνηλνπνίεζε ηεο ΓΤΔ ήηαλ ε αηηία γηα ηε ζηαηηζηηθή δηαθνξά γηα ζεκαληηθά πνζά.
πλέζηεζε ζηηο ειιεληθέο ζηαηηζηηθέο αξρέο λα θαηαβάινπλ πξνζπάζεηεο ψζηε λα
ιάβνπλ ππφςε απηνχο ηνπο ινγαξηαζκνχο ζηηο θνηλνπνηήζεηο ηεο ΓΤΔ. Οιφθιεξνο ν
ινγαξηαζκφο ΔΛΘ πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη ζηνλ Πίλαθα 2Α ή ζηνλ Πίλαθα 3Β ηεο
ΓΤΔ θαη ζα πξέπεη λα γίλνπλ δηνξζψζεηο φρη κφλν γηα ηνπο δχν ινγαξηαζκνχο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ ΔΔ αιιά γηα φινπο ηνπο ππν-ινγαξηαζκνχο. Ζ Eurostat πξφηεηλε σο
πξνζσξηλή ιχζε, φηη ε πην ζπλεηή επηινγή γηα ηε ζσζηή θαηαγξαθή ησλ ινγαξηαζκψλ
εθηφο πξνυπνινγηζκνχ ζα ήηαλ λα θαηαγξαθεί, εθηφο απφ ηνπο δχν ινγαξηαζκνχο ηεο
ΔΔ, ην κηζφ ησλ πνζψλ ζηνλ πίλαθα 2Α ηεο ΓΤΔ, επεξεάδνληαο ην έιιεηκκα ηεο
θεληξηθήο θπβέξλεζεο θαη ηα ππφινηπα πνζά ζηνλ πίλαθα 3Β ηεο ΓΤΔ. Θεσξήζεθε φηη
απηή ε πξνζέγγηζε ζα πεξηφξηδε ζίγνπξα ην κέγεζνο ησλ αλαζεσξήζεσλ κέρξη λα είλαη
δηαζέζηκα πην ιεπηνκεξή ζηνηρεία.
Σέινο, ζε απηφ ην πιαίζην ζπκθσλήζεθαλ λα ιεθζνχλ ηα παξαθάησ βξαρππξφζεζκα
θαη κεζνπξφζεζκα κέηξα απφ ηηο ειιεληθέο αξρέο:
A) Βξαρππξφζεζκα κέηξα (γηα ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ΓΤΔ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2008) –
Απνζαθήληζε ηνπ ηξφπνπ ηεο ζηαηηζηηθήο θαηαγξαθήο ησλ ππνινίπσλ γηα ηνπο
ελαπνκείλαληεο ινγαξηαζκνχο. Σν ΓΛΚ απνθάζηζε κεηά ηελ επίζθεςε λα
αθνινπζήζεη ηε ιχζε πνπ πξνηάζεθε απφ ηε Eurostat θαη λα ζπκπεξηιάβεη ηνπο κηζνχο
απφ ηνπο ελαπνκείλαληεο ινγαξηαζκνχο εθηφο πξνυπνινγηζκνχ ζην δεκνζηνλνκηθφ
έιιεηκκα θαη ηνπο άιινπο κηζνχο ζηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο ινγαξηαζκνχο.
B) Μεζνπξφζεζκα κέηξα – δεηήζεθε απφ ηηο ειιεληθέο ζηαηηζηηθέο αξρέο λα
απνθαζίζνπλ ηελ ηειηθή ηαμηλφκεζε ησλ ινγαξηαζκψλ εθηφο πξνυπνινγηζκνχ θαη λα
θνηλνπνηήζνπλ αλαιφγσο ηα ππφινηπά ηνπο είηε ζηνλ Πίλαθα 2Α είηε ζηνλ Πίλαθα 3Β
ηεο ΓΤΔ (γηα ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ΓΤΔ ηνλ Απξίιην ηνπ 2009).
Απηφ είρε σο απνηέιεζκα, νη ειιεληθέο αξρέο λα μεθηλήζνπλ λα θνηλνπνηνχλ ηνπο
κηζνχο ινγαξηαζκνχο εθηφο πξνυπνινγηζκνχ ζην έιιεηκκα θαη ηνπο άιινπο κηζνχο
ζηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ινγαξηαζκνχο. Ωζηφζν, ε ηειηθή ηαμηλφκεζε ησλ
ινγαξηαζκψλ εθηφο πξνυπνινγηζκνχ νινθιεξψζεθε κφιηο πξηλ ηελ 21 ε Οθησβξίνπ
2009.
Αλαζεψξεζε ηεο 21 εο Οθησβξίνπ 2009

6

Μία απφ ηηο αλαζεσξήζεηο πνπ ππνβιήζεθε απφ ηηο ειιεληθέο αξρέο ζηηο 21
Οθησβξίνπ 2009 ήηαλ ε αλαζεψξεζε ησλ «ινηπψλ πιεξσηέσλ ινγαξηαζκψλ» πνπ
ζπλεπαγφηαλ κηα αχμεζε ηνπ ειιείκκαηνο ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο ιφγσ ηεο
αλαζεψξεζεο ησλ Λνγαξηαζκψλ Θεζαπξνθπιαθίνπ. Ζ αλαζεψξεζε ήηαλ
αμηνζεκείσηε γηα ην 2008 (-192 εθαηνκκχξηα) θαη κηθξφηεξεο ζεκαζίαο γηα ηα έηε
2005-2007. ηηο 26 Οθησβξίνπ 2009 δφζεθε ζηε Eurostat έλα ζεκείσκα φπνπ
πεξηγξάθνληαλ θάπνηα ζηνηρεία ηεο αλαζεψξεζεο. χκθσλα κε ην ζεκείσκα, νη
ινγαξηαζκνί ρσξίζηεθαλ ζε ηξεηο γεληθέο θαηεγνξίεο: (i) ινγαξηαζκνί κέζσ ησλ
νπνίσλ γίλνληαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο πνπ δελ επεξεάδνπλ ην έιιεηκκα, (ii)
ινγαξηαζκνί πνπ επεξεάδνπλ ην έιιεηκκα θαη (iii) ινγαξηαζκνί πνπ επεξεάδνπλ ην
επίπεδν ηνπ ρξένπο.
Καηά ηε κεζνδνινγηθή επίζθεςε ζηελ Διιάδα ην Ννέκβξην ηνπ 2009, ε Eurostat
δήηεζε πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζεψξεζε ησλ Λνγαξηαζκψλ
Θεζαπξνθπιαθίνπ κεηαμχ 2 θαη 21 Οθησβξίνπ 2009. Σν ΓΛΚ ελεκέξσζε ηε Eurostat
νινθιήξσζε πξηλ ηελ 21ε Οθησβξίνπ ηελ εμέηαζε ησλ ππνινίπσλ ησλ ινγαξηαζκψλ
εθηφο πξνυπνινγηζκνχ θαη σο εθ ηνχηνπ ππνιφγηζε κηα δηφξζσζε, φπσο είρε δεηεζεί
απφ ηε Eurostat θαηά ηελ απνζηνιή ηεο ΓΤΔ ην 2008. Απηφ πξνθάιεζε έθπιεμε,
δεδνκέλνπ φηη ζηηο 10 Οθησβξίνπ 2009 ην ΓΛΚ είρε γξάςεη φηη «ην έξγν ηεο
δηεξεχλεζεο θαη ηνπ πξνζδηνξηζκνχ θάζε ινγαξηαζκνχ εθηηκάηαη φηη ζα νινθιεξσζεί
κέρξη ην ηέινο ηνπ έηνπο». Δληνχηνηο, ην έξγν νινθιεξψζεθε κφιηο ιίγεο εκέξεο
αξγφηεξα. Σν ΓΛΚ ελεκέξσζε ηε Eurostat φηη απηφ νθείινληαλ ζην γεγνλφο φηη νη λέεο
πνιηηηθέο αξρέο έδσζαλ νδεγίεο ζην ΓΛΚ λα νινθιεξψζεη ηελ εμέηαζε ησλ
Λνγαξηαζκψλ Θεζαπξνθπιαθίνπ ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ θαη, θαηά ζπλέπεηα, έγηλαλ
εληαηηθέο πξνζπάζεηεο γηα ηε δηαιεχθαλζε ηνπ δεηήκαηνο ηηο εκέξεο πξηλ ηελ 21 ε
Οθησβξίνπ.
πκπέξαζκα
Ζ αλαζεψξεζε ησλ Λνγαξηαζκψλ Θεζαπξνθπιαθίνπ κεηαμχ 2 θαη 21 Οθησβξίνπ
2009 θαίλεηαη φηη έγηλε ζχκθσλα κε ηηο ζπζηάζεηο πνπ έθαλε ε Eurostat θαηά ηε
κεζνδνινγηθή επίζθεςε ηεο ΓΤΔ ην 2008. Ωζηφζν, πξέπεη λα ζπδεηεζνχλ κε ηηο
ειιεληθέο αξρέο πεξαηηέξσ ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηελ ηαμηλφκεζε ησλ κεκνλσκέλσλ
ινγαξηαζκψλ εθηφο πξνυπνινγηζκνχ θαη λα αλαιπζεί ε επίδξαζή ηνπο ζην έιιεηκκα.

3 Έζνδα από ινγαξηαζκνύο εθηόο πξνϋπνινγηζκνύ πνπ έρνπλ θαηαξγεζεί
Δηζαγσγή
Τπελζπκίδεηαη φηη ζηα πεξηζζφηεξα θξάηε κέιε νη ζπλαιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη
κέζσ ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαηαρσξνχληαη ζε δηάθνξνπο ινγαξηαζκνχο θαη
θάπνηνη απφ απηνχο ηνπο ινγαξηαζκνχο (νη επνλνκαδφκελνη «εθηφο πξνυπνινγηζκνχ»
ινγαξηαζκνί) δελ πεξηιακβάλνληαη ζην ηζνδχγην ηνπ ηνκέα ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο.
ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, εηζξνέο θαη εθξνέο πνπ θαηαγξάθνληαη ζηνπο ινγαξηαζκνχο
εθηφο πξνυπνινγηζκνχ δελ ζπλδένληαη κε ηνπο ινγαξηαζκνχο πξνυπνινγηζκνχ θαη,
θαηά ζπλέπεηα, δελ θαηαρσξνχληαη ζην ηζνδχγην. Ωζηφζν, ππάξρνπλ πνιιέο
πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο θνλδχιηα κεηαβηβάδνληαη απφ ινγαξηαζκνχο πξνυπνινγηζκνχ
ζε ινγαξηαζκνχο εθηφο πξνυπνινγηζκνχ (ή ην αληίζηξνθν). Σέηνηνπ είδνπο
κεηαβηβάζεηο πξέπεη λα ελνπνηνχληαη θαη έηζη λα εθκεδελίδεηαη επίδξαζε ζην
έιιεηκκα. Καηά αλάινγν ηξφπν, ζα πξέπεη λα εκθαλίδνληαη νη θαηάιιειεο
πξνζαξκνγέο ζηνλ πίλαθα 2Α ηεο ΓΤΔ, θαηά ηελ κεηάβαζε απφ ην ηζνδχγην ζην
έιιεηκκα/πιεφλαζκα, φπσο νξίδεηαη ζην ΔΛ95.
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Παξαηεξήζεθε ζε πνιιά θξάηε κέιε φηη ην αλεμφθιεην πνζφ ησλ θνλδπιίσλ ζηνπο
ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο ηεο θπβέξλεζεο κπνξεί λα θαηαρσξεζεί ζην ηζνδχγην, κε
απνηέιεζκα λα ππάξρεη κηα ζεηηθή επίδξαζε ζην ππφινηπν, βάζεη ησλ δεκφζησλ
ινγαξηαζκψλ (ηζνδχγην ). Ωζηφζν, απηή ε ζεηηθή θαηαρψξεζε ζην ηζνδχγην δελ πξέπεη
λα επεξεάδεη ην έιιεηκκα, φπσο απηφ νξίδεηαη ζην ΔΛ95, θαζψο απηή ε θαηαρψξεζε
ζρεηίδεηαη κε ην ζπζζσξεπκέλν πιεφλαζκα ζηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ πνπ
πξνέξρεηαη
απφ
δηάθνξεο
ζπλαιιαγέο
πνπ
έγηλαλ
ζην
παξειζφλ
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εηζξνψλ απφ δαλεηζκφ) θαη δελ ζρεηίδεηαη κε ηα δεκφζηα
έζνδα. Καηά ζπλέπεηα, εάλ εκθαληζηεί κηα ηέηνηα θαηαρψξεζε ζην ηζνδχγην, ηφηε ην
ζρεηηθφ
πνζφ
πξέπεη
λα
εμαιεηθζεί
θαηά
ηνλ
ππνινγηζκφ
ηνπ
ειιείκκαηνο/πιενλάζκαηνο ζχκθσλα κε ην ΔΛ95. πλήζσο, ηέηνηνπ είδνπο εηζξνέο
πνπ επεξεάδνπλ ην ηζνδχγην επηζεκαίλνληαη ζαθψο ζχκθσλα κε ηελ ηαμηλφκεζε ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ γηα ηηο εηζξνέο θαη ηηο εθξνέο θαη, θαηά ζπλέπεηα, πξνζδηνξίδνληαη
εχθνια.
Φαίλεηαη φηη κηα παξφκνηα θαηάζηαζε ζπλέβε ζηελ Διιάδα, φηαλ ηα αλεμφθιεηα πνζά
ησλ θνλδπιίσλ απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο εθηφο πξνυπνινγηζκνχ πνπ είραλ θαηαξγεζεί,
θαηαγξάθεθαλ σο έζνδα ζην ηζνδχγην ην 2008.
Ζ θαηάζηαζε πξηλ ην 2009
ηελ Διιάδα, νη ζπλαιιαγέο πνπ γίλνληαλ απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ
πξαγκαηνπνηνχληαλ κέζσ ρηιηάδσλ δηαθνξεηηθψλ ινγαξηαζκψλ (βιέπε ελφηεηα 2
παξαπάλσ). Σν δήηεκα ηεο θαηαγξαθήο ησλ ινγαξηαζκψλ εθηφο πξνυπνινγηζκνχ
ζπδεηήζεθε θαηά ηηο απνζηνιέο ηεο ΓΤΔ ην 2005 θαη ην 2006, αιιά θπξίσο ην 2008.
Καηά ηελ απνζηνιή ηνπ 2008, ε Eurostat έθαλε κηα ιεπηνκεξή έξεπλα ζηα πξσηνγελή
ζηνηρεία γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο – ηελ εθηέιεζε ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ, ηνλ επνλνκαδφκελν Σακεηαθφ Τπφινηπν θαη ηνπο ινγαξηαζκνχο
εθηφο πξνυπνινγηζκνχ. Δπίζεο, θαηά ηε κεζνδνινγηθή επίζθεςε ηεο ΓΤΔ ην 2006 θαη
ην 2008 ζπδεηήζεθε εθηελψο ε ζχλζεζε ηνπ ηζνδπγίνπ ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ
(βιέπε κέξνο 4.3 ηεο παξνχζαο αλαθνξάο).
Ωζηφζν, δελ ππήξρε ζηελ Διιάδα θάπνηα πεξίπησζε ζην παξειζφλ θαηά ηελ νπνία ηα
αλεμφθιεηα πνζά ησλ θνλδπιίσλ απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο εθηφο πξνυπνινγηζκνχ λα
θαηαγξάθεθαλ σο έζνδα ζην ηζνδχγην νχηε πνηέ είρε θαηαρσξεζεί ζηνλ πίλαθα 2Α
ηεο ΓΤΔ ζρεηηθή πξνζαξκνγή.
Αλαζεψξεζε ηεο 21 εο Οθησβξίνπ 2009
Φαίλεηαη φηη νη ειιεληθέο αξρέο αχμεζαλ ην έιιεηκκα γηα ην 2008 θαηά 300
εθαηνκκχξηα € ιφγσ ηνπ απνθιεηζκνχ ησλ «εζφδσλ απφ ηνπο δηαγξακκέλνπο
ινγαξηαζκνχο εθηφο πξνυπνινγηζκνχ» απφ ην ηζνδχγην ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ.
Σα αλαζεσξεκέλα ζηνηρεία ππνβιήζεθαλ ζηε Eurostat ηελ 21ε Οθησβξίνπ 2009.
Καηά ηε κεζνδνινγηθή επίζθεςε ζηελ Διιάδα ην Ννέκβξην ηνπ 2009, ε Eurostat
δήηεζε πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε απηή ηελ αλαζεψξεζε. Δπηβεβαηψζεθε απφ
ηηο ειιεληθέο αξρέο φηη ε θπβέξλεζε απνθάζηζε ην 2008 λα θαηαξγήζεη κεξηθνχο
ινγαξηαζκνχο εθηφο πξνυπνινγηζκνχ. Σα αλεμφθιεηα πνζά ησλ θνλδπιίσλ απφ ηνπο
ινγαξηαζκνχο εθηφο πξνυπνινγηζκνχ κεηαβηβάζηεθαλ ζηελ θπβέξλεζε σο έζνδα ζην
ηζνδχγην. Οη ειιεληθέο αξρέο εμήγεζαλ φηη εθφζνλ απηφ ζπληζηνχζε
ρξεκαηννηθνλνκηθή ζπλαιιαγή, ζα έπξεπε λα είρε θαηαγξαθεί κηα πξνζαξκνγή ζηνλ
πίλαθα 2Α ηεο ΓΤΔ. Παξφια απηά, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλάληεζεο αλαθαιχθζεθε
φηη απηή ε πιεξνθνξία ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ έθηαζε πνηέ ζηελ ΔΤΔ, ε νπνία
θαηά ζπλέπεηα δελ κπνξνχζε λα εηζάγεη ηελ αληίζηνηρε δηφξζσζε. Σν ΓΛΚ δήισζε φηη
ε πιεξνθνξία ήηαλ ήδε δηαζέζηκε απφ ηνλ Απξίιην ηνπ 2009, αιιά θαίλεηαη φηη είρε
απνζησπεζεί απφ ην ΓΛΚ θαη δελ εζηάιε απφ ηελ ηεξαξρία ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ
ηνπ Κξάηνπο ζηελ ΔΤΔ.
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ην πιαίζην απηφ, πξνέθπςαλ πξφζζεηεο ακθηβνιίεο ζρεηηθά κε ηελ νξζφηεηα ησλ
θαηαρσξήζεσλ ζην παξειζφλ, θαζψο φπσο εμήγεζε ην ΓΛΚ θαηά ηελ απνζηνιή ηνπ
Ννεκβξίνπ ηνπ 2009, θάζε ρξφλν θαηαξγνχληαη θάπνηνη ινγαξηαζκνί εθηφο
πξνυπνινγηζκνχ. Ωζηφζν, πνηέ δελ έρνπλ θαηαρσξεζεί νη θαηάιιειεο πξνζαξκνγέο
ζηνπο πίλαθεο ηεο ΓΤΔ ηεο Διιάδαο.
Ζ Eurostat δήηεζε απφ ηηο ειιεληθέο ζηαηηζηηθέο αξρέο λα θάλνπλ κηα αλαθνξά
ζρεηηθά κε ην δήηεκα, σο ζπλέρεηα ηεο απνζηνιήο ηνπ 2009. Οη απαληήζεηο δφζεθαλ
μερσξηζηά απφ ηελ ΔΤΔ θαη ην ΓΛΚ.
ηηο 30 Ννεκβξίνπ 2009, ην ΓΛΚ έδσζε ζηε Eurostat ηελ παξαθάησ εμήγεζε γηα ηελ
αλαζεψξεζε: «Σα ζηνηρεία ηεο ΓΤΔ πνπ ππνβιήζεθαλ απφ ην ΓΛΚ κε απηφ ηνλ
ηξφπν, ήηαλ ηα ζσζηά. Γεδνκέλεο απηήο ηεο πξαθηηθήο, ην ΓΛΚ δελ είλαη ζε ζέζε λα
γλσξίδεη πψο θαη ππφ πνηεο ζπλζήθεο θαηαγξάθεθαλ ιαλζαζκέλα ζηνηρεία γηα
ζπκθσλίεο αληαιιαγψλ (swaps), γηα ινγαξηαζκνχο εθηφο πξνυπνινγηζκνχ θαη γηα
δεδνπιεπκέλνπο ηφθνπο ζηνπο πίλαθεο ηεο ΓΤΔ ηεο 1 εο Απξηιίνπ θαη ηεο 2αο
Οθησβξίνπ.»
χκθσλα κε ηελ απάληεζε πνπ δφζεθε απφ ηελ ΔΤΔ ζηηο 11 Γεθεκβξίνπ 2009: «..
θαηαγξάθνπκε φια ηα ζηνηρεία φπσο ηα ιακβάλνπκε απφ ην ΓΛΚ θαηά ηελ
θνηλνπνίεζε ηεο ΓΤΔ ηνλ Απξίιην, ζηηο 2 Οθησβξίνπ θαη ζηηο 21 Οθησβξίνπ 2009. Ζ
ΔΤΔ έιαβε ηα ζηνηρεία φπσο κεηαβηβάζηεθαλ απφ ην ΓΛΚ, ηα θαηαρψξεζε ζηα
αληίζηνηρα θειηά ηνπ Πίλαθα 2Α ηεο ΓΤΔ θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ πξνέβε ζε
θαλελφο είδνπο αιιαγέο ζηα ζηνηρεία γηα ηα swaps, ηνπο ινγαξηαζκνχο εθηφο
πξνυπνινγηζκνχ, ηελ πξνζαξκνγή δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή νπνηαδήπνηε άιια
δεδνκέλα πνπ είραλ ιεθζεί απφ ην ΓΛΚ.» Σν γεγνλφο φηη, ζε αληίζεζε κε ηε δήισζε
ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο, ε πιεξνθνξία δελ θνηλνπνηήζεθε απφ ην ΓΛΚ
ζηελ ΔΤΔ ηνλ Απξίιην ηνπ 2009 θαη ζηηο 2 Οθησβξίνπ 2009, επηβεβαηψζεθε ζηηο 11
Γεθεκβξίνπ 2009, φηαλ ε ΔΤΔ παξείρε ζηε Eurostat ηα e-mails πνπ είραλ ζηαιεί απφ
ην ΓΛΚ (κε εκεξνκελία Μαξηίνπ ηνπ 2009), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπλεκκέλσλ
πηλάθσλ ηεο ΓΤΔ, φπνπ απηά ηα πνζά ησλ ινγαξηαζκψλ εθηφο πξνυπνινγηζκνχ πνπ
είραλ θαηαξγεζεί δελ είραλ εμαηξεζεί απφ ην ηζνδχγην θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ
ειιείκκαηνο. Καηά ζπλέπεηα, θαίλεηαη φηη ην ΓΛΚ πξνέβε ζε εζθεκκέλα ιαλζαζκέλε
ππνβνιή ζηνηρείσλ πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηνπο ινγαξηαζκνχο εθηφο πξνυπνινγηζκνχ ζηηο
θνηλνπνηήζεηο ηεο ΓΤΔ ηνλ Απξίιην θαη ζηηο 2 Οθησβξίνπ.
πκπέξαζκα
Παξφιν πνπ ε εμαίξεζε ησλ εηζξνψλ απφ ηνπο θαηαξγεκέλνπο ινγαξηαζκνχο εθηφο
πξνυπνινγηζκνχ απφ ηα έζνδα ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαίλεηαη λα είλαη
ζσζηή, ε νξζφηεηα ηεο αλαζεψξεζεο κεηαμχ 2 θαη 21 Οθησβξίνπ 2009, πνπ είρε
αξλεηηθή επίδξαζε ζην έιιεηκκα γηα ην 2008, ζα πξέπεη λα αλαιπζεί πεξαηηέξσ.
Πξέπεη λα ειεγρζεί θαηά πφζν θαηαγξάθεθαλ νη αληίζηνηρεο εθξνέο ζηελ πξνζαξκνγή
πνπ αληαλαθιά ην ηζνδχγην ησλ ινγαξηαζκψλ εθηφο πξνυπνινγηζκνχ, φπσο
θνηλνπνηήζεθε ζηνλ πίλαθα 2Α ηεο ΓΤΔ. Δάλ απηέο νη εθξνέο θαηαγξάθεθαλ, ηφηε ε
αλαζεψξεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 21 Οθησβξίνπ 2009 είλαη ιαλζαζκέλε,
θαζψο νη ξνέο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ινγαξηαζκψλ πξέπεη λα εμνπδεηεξψλνληαη
(ελνπνηνχληαη). Οη ακθηβνιίεο ζρεηηθά κε ηελ νξζφηεηα ηεο αλαζεψξεζεο πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 21 Οθησβξίνπ 2009 εληζρχνληαη επίζεο απφ ην γεγνλφο φηη ε
ζηαηηζηηθή δηαθνξά απμήζεθε ζεκαληηθά ζηηο 21 Οθησβξίνπ 2009. Δπηπιένλ, πξέπεη
λα επηβεβαησζεί εάλ θαη θαηά πφζν απηέο νη ξνέο είραλ θαηαγξαθεί ζην παξειζφλ, θάηη
πνπ κπνξεί λα έρεη επηπηψζεηο ζην επίπεδν ηνπ ειιείκκαηνο ηα πξνεγνχκελα έηε.
Απηφ ην δήηεκα ζρεηίδεηαη επίζεο ζηελά κε ηελ αλαζεψξεζε ησλ ινγαξηαζκψλ
ζεζαπξνθπιαθίνπ (βιέπε κέξνο 4.2 ηεο παξνχζαο έθζεζεο) θαη επίζεο ηνπ ηζνδπγίνπ
(βιέπε κέξνο 4.1 ηεο παξνχζαο έθζεζεο ).
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4 Αθύξσζε ζπκθσληώλ αληαιιαγώλ (swaps)
Δηζαγσγή
Ζ θαηαγξαθή ησλ παξάγσγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ ζχκθσλα κε ην
ΔΛ95, θαη ζχκθσλα κε ζρεηηθά κεζνδνινγηθά εγρεηξίδηα θαη θαηεπζπληήξηεο
γξακκέο, ζπδεηήζεθε απφ ηε Eurostat κε ηηο ειιεληθέο ζηαηηζηηθέο αξρέο θαηά ηηο
απνζηνιέο ηεο ΓΤΔ ηνπιάρηζηνλ απφ ην 2005 θαη κεηά, θαζψο θαη ζην πιαίζην ησλ
αηηεκάησλ γηα δηεπθξηλίζεηο ζηηο θνηλνπνηήζεηο ηεο ΓΤΔ Απξηιίνπ θαη Οθησβξίνπ,
κεηά ηελ παξνρή ησλ ζηνηρείσλ γηα ην έιιεηκκα θαη ην ρξένο απφ ηηο ειιεληθέο
ζηαηηζηηθέο αξρέο. Ωζηφζν, ε αλαζεψξεζε ησλ δηαγξαθψλ swap πνπ θαηαγξάθεθαλ
κεηαμχ Απξηιίνπ θαη Οθησβξίνπ 2009 είλαη απιψο δήηεκα ππνβνιήο ιαλζαζκέλσλ
ζηνηρείσλ θαη φρη κεζνδνινγηθφ δήηεκα. Καηά ηε κεζνδνινγηθή απνζηνιή πνπ έγηλε
απφ ηε Eurostat ην Ννέκβξην ηνπ 2009, ηνλίζηεθε απφ ηε Γηεχζπλζε Γεκφζηνπ Υξένπο
φηη θαλνληθά δελ ζα έπξεπε λα είρε γίλεη θακία αλαζεψξεζε ησλ ζηνηρείσλ κεηαμχ
Απξηιίνπ 2009 θαη Οθησβξίνπ 2009, θαζψο δελ ππήξρε θακία αιιαγή ζηνλ
ππνινγηζκφ ησλ δηαγξαθψλ swap.
Ζ θαηάζηαζε κεηά ην 2005
Τπελζπκίδεηαη φηη ην δήηεκα ηεο αθχξσζεο ελφο swap θαη ν ηξφπνο αληηκεηψπηζεο
ησλ ππφινηπσλ ξνψλ ηνπ επί ησλ κειινληηθψλ πιεξσκψλ ησλ ηφθσλ, ζπδεηήζεθε
ζηελ απνζηνιή ηεο ΓΤΔ ην επηέκβξην ηνπ 2005 θαη απνηέιεζε ην αληηθείκελν ελφο
αηηήκαηνο απφ ηηο ειιεληθέο αξρέο γηα παξνρή ζπκβνπιψλ απφ ηε Eurostat ζρεηηθά κε
ηελ θαηάιιειε ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο ΓΤΔ. Μεηά ηελ
πεξηγξαθή ηνπ δεηήκαηνο απφ ηηο ειιεληθέο ζηαηηζηηθέο αξρέο, ε Eurostat πξφηεηλε ηελ
θαηαγξαθή απηψλ ησλ αθπξψζεσλ swaps σο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ, ρσξίο
επίδξαζε ζην έιιεηκκα/πιεφλαζκα.
Τπελζπκίδεηαη φηη ην Μάην ηνπ 2008, κεηά ηε δεκνζίεπζε ησλ θαηεπζπληήξησλ
γξακκψλ γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ παξάγσγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ (κε
εκεξνκελία 7 Μαξηίνπ 2008), ε Eurostat εηζήγαγε έλα εξσηεκαηνιφγην κέζσ ηνπ
νπνίνπ ηα θξάηε κέιε πεξηέγξαθαλ ηελ πξαθηηθή θαηαγξαθήο ησλ θχξησλ παξάγσγσλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ (swaps) θαη παξείραλ ηα αξηζκεηηθά ζηνηρεία γηα
ζπλαιιαγέο παξάγσγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ θαηά ηελ πεξίνδν 20032007.
Τπελζπκίδεηαη επίζεο φηη θαηά ηε κεζνδνινγηθή επίζθεςε ηεο Eurostat ην επηέκβξην
ηνπ 2008, ζπδεηήζεθε ην δήηεκα ηεο δηφξζσζεο ησλ swaps θαη ηνπ ππνινγηζκνχ ησλ
ηφθσλ. Ζ Eurostat δήηεζε λα κάζεη ηηο αθξηβείο αηηίεο γηα ηελ πνιχ ζεκαληηθή
δηφξζσζε ησλ swaps ζηε ΓΤΔ, ηελ πςειφηεξε ζηελ Δπξψπε σο πνζνζηφ % επί ηνπ
ΑΔΠ ην 2006 θαη ην 2007 (πεξίπνπ 0,6 δηζεθαηνκκχξηα € ην ρξφλν), θαζψο θαη γηα ην
πςειφ επίπεδν ησλ θαζαξψλ ππνρξεψζεσλ ζε παξάγσγα πνπ έθηαζαλ ηα 8,6
δηζεθαηνκκχξηα € ζηα ηέιε ηνπ 2007 θαη πνπ απμάλνληαλ ηαρχηαηα, θαηά πεξηζζφηεξν
απφ 1 δηζεθαηνκκχξην € ην ρξφλν.
Σν ΓΛΚ ελεκέξσζε ηε Eurostat φηη, βάζεη λφκνπ, νη δεκφζηνη θνξείο δελ κπνξνχλ λα
πξνβνχλ ζε «πιαζκαηηθέο ζπλαιιαγέο παξαγψγσλ» θαη κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε
παξάγσγα κφλν ζην πιαίζην αληηζηαζκίζεσλ.
Σν ΓΛΚ επηζήκαλε φηη ην Κξάηνο γεληθά δελ ζπκκεηέρεη ζε κε ηππνπνηεκέλα swaps
κε γξακκηθψλ πεξηπηψζεσλ ή πνηθίινπ ζηαζεξνχ ζθέινπο ή spreads θαη φηη απηά πνπ
ππάξρνπλ αθνξνχλ πνιχ κηθξά πνζά.
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Ζ νλνκαζηηθή αμία ησλ ζπκβάζεσλ παξαγψγσλ έθηαζε ηα 50 δηζεθαηνκκχξηα € κε
ηελ πξαθηηθή λα είλαη «καθξνπξφζεζκα»: ιακβάλνληαο ην ζηαζεξφ επηηφθην θαη
θαηαβάιινληαο ην θπκαηλφκελν επηηφθην. Ζ Eurostat ζεψξεζε φηη απηφ κπνξεί λα
εμεγεί ηηο κεγάιεο ηακεηαθέο εηζξνέο πνπ είραλ θαηαγξαθεί, δεδνκέλεο ηεο θακπχιεο
απφδνζεο πνπ παξαηεξείην εθείλε ηελ πεξίνδν. Τπήξραλ επίζεο ζεκαληηθά παξάγσγα
δείθηε ηηκψλ (θνληά ζηα 4 δηζεθαηνκκχξηα € ζε νλνκαζηηθή ηηκή) πνπ είραλ
ζρεδηαζηεί γηα ηελ αληαιιαγή ελφο κεγάινπ κεξηδίνπ ηεο έθζεζεο πνπ ζρεηηδφηαλ κε ηα
ηηκαξηζκνπνηεκέλα νκφινγα πνπ είραλ εθδνζεί απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην απφ ην 2004.
Σν ΓΛΚ ζεκείσζε φηη ε βαξχηεηα ησλ ζπκθσληψλ αληαιιαγήο επηηνθίσλ ζε
δηαθνξεηηθά λνκίζκαηα κεηψζεθε ξαγδαία, αθνχ είρε θπξηαξρήζεη ζηα ηέιε ηεο
δεθαεηίαο ηνπ ’90, φηαλ ην Διιεληθφ Κξάηνο είρε ηελ πξαθηηθή λα αληηζηαζκίδεη ην
κεγαιχηεξν κέξνο ηεο έθζεζήο ηνπ πνπ ζρεηηδφηαλ κε νκφινγα μέλσλ λνκηζκάησλ: γηα
παξάδεηγκα, ην 2001 ε έθζεζε ζε μέλα λνκίζκαηα πξηλ ηα swaps ήηαλ 20% ηνπ
δεκνζηεπκέλνπ ρξένπο θαη κεηά ηα swaps κφιηο 1%. Ζ έληαμε ζηε δψλε ηνπ επξψ θαη
ε ζηαδηαθή εμφθιεζε ηνπ ρξένπο ζε μέλα λνκίζκαηα, νδήγεζε ζε ξαγδαία κείσζε ηεο
ζρεηηθήο βαξχηεηαο απηψλ ησλ παξαγψγσλ. Ζ Eurostat ζεψξεζε, δεδνκέλεο ηεο δνκήο
ηνπ επηηνθίνπ πνπ ππήξρε εθείλε ηε ζηηγκή, φηη απηέο νη αληαιιαγέο ζε δηαθνξεηηθά
λνκίζκαηα ζα απέδηδαλ ζεκαληηθά πνζά ζε κεηξεηά, ελψ ε δηφξζσζε ησλ swap ζηνλ
πίλαθα 1 ηεο ΓΤΔ, δει. ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ ηφθσλ θαηά ΓΤΔ θαη ησλ ηφθσλ θαηά
ΔΛ, ήηαλ ζρεηηθά κηθξή. Εεηήζεθε απφ ην ΓΛΚ λα δψζεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε
δηφξζσζε ηεο αληαιιαγήο ζπκθσληψλ swap γηα ηα έηε 1998-2003.
Ζ Eurostat επηζήκαλε φηη ε Διιάδα ήηαλ κεηαμχ ησλ ιίγσλ ρσξψλ πνπ θαηαξηίδνπλ
κηα ζπλνιηθή ζέζε αγνξαίαο αμίαο ησλ παξαγψγσλ ηνπο, θπξίσο ζην πιαίζην ησλ
ηξηκεληαίσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ινγαξηαζκψλ ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο, βάζεη ηνπ
Καλνληζκνχ ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηνπ Κνηλνβνπιίνπ αξηζκ. 501/2004. Σν ΓΛΚ έθξηλε
φηη ηα ζηνηρεία ηφζν γηα ηε δηφξζσζε ηεο αληαιιαγήο ζπκθσληψλ (swap) φζν θαη γηα
ην αλεμφθιεην απφζεκα ήηαλ αθξηβή.
Γεδνκέλνπ φηη ε ζέζε ησλ swaps παξήγαγε πεξίπνπ 600 εθαηνκκχξηα € θαζαξέο
ηακεηαθέο εηζξνέο ην 2005 θαη ην 2006 θαη δεδνκέλνπ φηη ε απνζεκαηηθή ζέζε ησλ
θαζαξψλ ππνρξεψζεσλ απμαλφηαλ ηαρχηεξα θαηά πεξίπνπ 1 δηζεθαηνκκχξην επξψ, ε
Eurostat ζεψξεζε φηη ππήξμε θαζαξή δεκία θηήζεο ηεο ηάμεο ησλ 400 εθαηνκκπξίσλ €
εηεζίσο. Απηέο νη απψιεηεο αληαλαθινχλ αιιαγέο ζηελ αγνξαία αμία πνπ δελ ήηαλ
αλακελφκελεο θαηά ηελ έθδνζε, είλαη ζπρλά επκεηάβιεηεο θαη αληηζηξέθνληαη εχθνια
ζε θέξδε.
Ζ Γηεχζπλζε Γ23 ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο δήισζε φηη δηαηεξεί κηα
βάζε δεδνκέλσλ ηνπ ρξένπο θαηά ρξεσζηηθφ ηίηιν, ζηελ νπνία πεξηιακβάλεηαη ηφζν ν
ππνθείκελνο ρξεσζηηθφο ηίηινο φζν θαη ην ζπλνδεπηηθφ παξάγσγν, εάλ ππάξρεη. Οη
δαπάλεο γηα δεδνπιεπκέλνπο ηφθνπο ππνινγίδνληαλ απφ απηή ηε βάζε δεδνκέλσλ θαη
κπνξνχλ λα ππνινγηζηνχλ πξηλ ηα swaps θαη κεηά ηα swaps. Δπηπιένλ, ε βάζε
δεδνκέλσλ κπνξεί λα παξέρεη ηνπο θαηαβιεζέληεο ηφθνπο πξηλ θαη κεηά ηα swaps. Οη
δεδνπιεπκέλνη ηφθνη πξηλ ηα swaps θνηλνπνηνχληαη ζηελ ΔΤΔ γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ
εζληθψλ ινγαξηαζκψλ.
Αληίζεηα, ζηνλ πξνυπνινγηζκφ παξνπζηάδνληαη νη δαπάλεο γηα ηφθνπο κφλν κεηά ηα
swaps, ρσξίο λα πξνζδηνξίδεηαη ε επίδξαζε ησλ swaps.
Ζ Eurostat πξφηεηλε φηη ην ΓΛΚ ζα πξέπεη λα παξάζρεη, γηα ηηο θχξηεο θαηεγνξίεο
παξαγψγσλ, ζηελ πην απιή κνξθή γηα ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, ηε ξνή ηνπ ηφθνπ
ζε ηακεηαθή θαη δεκνζηνλνκηθή βάζε, ηφζν πξηλ φζν θαη κεηά ηα swaps – γηα ηα έηε
2004-2007.
Όζνλ αθνξά ηελ αθχξσζε ησλ swaps, νη ειιεληθέο ζηαηηζηηθέο αξρέο εμέθξαζαλ ηελ
πξφζεζή ηνπο λα εθαξκφζνπλ ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο Eurostat ζην
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ζπγθεθξηκέλν δήηεκα, κε απνηέιεζκα κηα ειαθξά βειηίσζε ηνπ ηζνδπγίνπ ηνπ
Γεκνζίνπ θαηά πεξίπνπ 20 εθαηνκκχξηα επξψ ην ρξφλν.
Καηά ηε κεζνδνινγηθή επίζθεςε ηεο Eurostat ζηηο 16-18 Ννεκβξίνπ 2009, ε ζπδήηεζε
επηθεληξψζεθε ζηηο αηηίεο ηεο αλαζεψξεζεο ησλ ζηνηρείσλ δηαγξαθήο ησλ swaps θαηά
210 εθαηνκκχξηα € κεηαμχ Απξηιίνπ (θαη 2 Οθησβξίνπ) θαη 21Οθησβξίνπ 2009.
Σν πνζφ πξνεξρφηαλ απφ ηηο αθπξψζεηο swaps πνπ έγηλαλ ην 2008. Σα εθάπαμ πνζά
πνπ έιαβε ε θπβέξλεζε δελ ζα πξέπεη λα ζεσξνχληαη δεκφζηα έζνδα ζηνπο εζληθνχο
ινγαξηαζκνχο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο. Δθφζνλ εηζάρζεθαλ ηέηνηα πνζά ζην
ηζνδχγην ηεο θπβέξλεζεο, ζα έπξεπε λα γίλεη κηα αξλεηηθή πξνζαξκνγή ζηελ
θνηλνπνίεζε ηεο ΓΤΔ γηα ην ίδην πνζφ. Παξφια απηά, απηφ δελ ζπλέβε νχηε ηνλ
Απξίιην, νχηε ζηηο 2 Οθησβξίνπ 2009 αιιά κφλν ζηηο 21 Οθησβξίνπ. Καηά ηε
κεζνδνινγηθή επίζθεςε ην Ννέκβξην, απνθαιχθζεθε φηη ε Γηεχζπλζε Γεκνζίνπ
Υξένπο ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο κεηέθεξε ηε ζσζηή πιεξνθνξία ζηελ
ηεξαξρία ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο, αιιά θαίλεηαη φηη απηή ε πιεξνθνξία
απνζησπήζεθε απφ ηελ ηεξαξρία ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο θαη δελ
έθηαζε ζηελ ΔΤΔ. Ωο ζπλέπεηα, ην δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα ππνεθηηκήζεθε ην 2008
ηνλ Απξίιην θαη ζηηο 2 Οθησβξίνπ 2009.
Ζ Eurostat δήηεζε απφ ηηο ειιεληθέο ζηαηηζηηθέο αξρέο λα θαηαξηίζνπλ κηα αλαθνξά
ζρεηηθά κε ην δήηεκα σο ζπλέρεηα ηεο απνζηνιήο ηνπ 2009. Οη απαληήζεηο δφζεθαλ
μερσξηζηά απφ ηελ ΔΤΔ θαη ην ΓΛΚ. Παξαδφμσο, ζηηο 30 Ννεκβξίνπ 2009, ην ΓΛΚ
έδσζε ζηε Eurostat ηελ παξαθάησ εμήγεζε γηα ηελ αλαζεψξεζε: «Σα ζηνηρεία ηεο
ΓΤΔ πνπ δφζεθαλ απφ ην ΓΛΚ κε απηφ ηνλ ηξφπν, ήηαλ ηα ζσζηά. Γεδνκέλεο απηήο
ηεο πξαθηηθήο, ην ΓΛΚ δελ είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδεη πψο θαη ππφ πνηεο ζπλζήθεο
θαηαγξάθεθαλ ιαλζαζκέλα ζηνηρεία γηα swaps, γηα ινγαξηαζκνχο εθηφο
πξνυπνινγηζκνχ θαη γηα δεδνπιεπκέλνπο ηφθνπο ζηνπο πίλαθεο ηεο ΓΤΔ ηεο 1 εο
Απξηιίνπ θαη ηεο 2αο Οθησβξίνπ.»
χκθσλα κε ηελ απάληεζε πνπ δφζεθε απφ ηελ ΔΤΔ ζηηο 11 Γεθεκβξίνπ 2009: «..
θαηαγξάθνπκε φια ηα ζηνηρεία φπσο ηα ιάβακε απφ ην ΓΛΚ θαηά ηηο Κνηλνπνηήζεηο
ηεο ΓΤΔ ηνλ Απξίιην, ζηηο 2 Οθησβξίνπ θαη ζηηο 21 Οθησβξίνπ 2009. Ζ ΔΤΔ έιαβε
ηα ζηνηρεία φπσο κεηαβηβάζηεθαλ απφ ην ΓΛΚ, ηα θαηαρψξεζε ζηα αληίζηνηρα θειηά
ηνπ Πίλαθα 2Α ηεο ΓΤΔ θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ πξνέβε ζε θαλελφο είδνπο
αιιαγέο ζηα ζηνηρεία γηα ηα swaps, ηνπο ινγαξηαζκνχο εθηφο πξνυπνινγηζκνχ, ηελ
πξνζαξκνγή δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή νπνηαδήπνηε άιια δεδνκέλα πνπ είραλ ιεθζεί
απφ ην ΓΛΚ.» Σν γεγνλφο φηη, ζε αληίζεζε κε ηε δήισζε ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ
Κξάηνπο, ε πιεξνθνξία δελ θνηλνπνηήζεθε ζηελ ΔΤΔ ηνλ Απξίιε ηνπ 2009 θαη ζηηο
2 Οθησβξίνπ 2009, επηβεβαηψζεθε ζηηο 11 Γεθεκβξίνπ 2009 φηαλ ε ΔΤΔ παξείρε ζηε
Eurostat ηα e-mails πνπ είραλ ζηαιεί απφ ην ΓΛΚ (κε εκεξνκελία Μαξηίνπ ηνπ 2009),
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπλεκκέλσλ πηλάθσλ ηεο ΓΤΔ, φπνπ είρε γίλεη αξρηθά κηα
δηφξζσζε απφ ην ΓΛΚ γηα ηηο αθπξψζεηο ησλ swaps ζηνλ πίλαθα αιιά κεηά είρε
εμνπδεηεξσζεί απφ ην ΓΛΚ κέζσ ελφο αληίζηνηρνπ πνζνχ κε αληίζεην πξφζεκν.
πκπέξαζκα
Ζ αλαζεψξεζε ηεο δηαγξαθήο ησλ swaps πνπ έγηλε κεηαμχ Απξηιίνπ θαη Οθησβξίνπ
2009 νθεηιφηαλ ζηε κε νξζή ππνβνιή ζηνηρείσλ απφ ην ΓΛΚ, ηφζν ηνλ Απξίιην φζν
θαη ζηηο 2 Οθησβξίνπ 2009, ελψ ηα ζηνηρεία πνπ θνηλνπνηήζεθαλ ζηηο 21 Οθησβξίνπ
θαίλεηαη λα είλαη ηα ζσζηά, φπσο είραλ ππνινγηζηεί πξνεγνπκέλσο απφ ηε Γηεχζπλζε
Γεκνζίνπ Υξένπο ηνπ ΓΛΚ. Απφ απηή ηελ άπνςε, ην ΓΛΚ δηαβίβαζε ιαλζαζκέλα
ζηνηρεία ζηελ ΔΤΔ ηνλ Απξίιην θαη ζηηο 2 Οθησβξίνπ 2009.
5 Πξνζαξκνγή γηα θαηαβνιέο ηόθσλ
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Δηζαγσγή
Ζ θαηαγξαθή ησλ ηφθσλ ζχκθσλα κε ην ΔΛ95 θαη ζχκθσλα κε ζρεηηθά
κεζνδνινγηθά εγρεηξίδηα, ζπδεηήζεθε απφ ηε Eurostat κε ηηο ειιεληθέο ζηαηηζηηθέο
αξρέο ζε δηάθνξεο πεξηπηψζεηο, είηε ζηηο απνζηνιέο ηεο ΓΤΔ ηνπιάρηζηνλ απφ ην 1996
θαη κεηά, είηε ζην πιαίζην ησλ αηηεκάησλ γηα δηεπθξηλίζεηο ζηηο θνηλνπνηήζεηο ηεο
ΓΤΔ ηνλ Απξίιην θαη ηνλ Οθηψβξην, κεηά ηελ παξνρή ησλ ζηνηρείσλ γηα ην έιιεηκκα
θαη ην ρξένο απφ ηηο ειιεληθέο ζηαηηζηηθέο αξρέο. Ωζηφζν, ε αλαζεψξεζε ησλ ηφθσλ
κεηαμχ Απξηιίνπ θαη Οθησβξίνπ 2009, απνδείρζεθε φηη απνηεινχζε πεξίπησζε
ππνβνιήο ιαλζαζκέλσλ ζηνηρείσλ θαη φρη κεζνδνινγηθφ δήηεκα. Πξάγκαηη, θαηά ηε
κεζνδνινγηθή απνζηνιή πνπ έγηλε απφ ηε Eurostat ην Ννέκβξην ηνπ 2009, ηνλίζηεθε
φηη θαλνληθά δελ ζα έπξεπε λα είρε γίλεη θακία αλαζεψξεζε ησλ ζηνηρείσλ κεηαμχ
Απξηιίνπ 2009 θαη Οθησβξίνπ 2009 θαζψο δελ ππάξρεη θακία αιιαγή ζηνλ
ππνινγηζκφ ησλ ηφθσλ κεηά ην Μάξηην θάζε έηνπο.
Ζ θαηάζηαζε πξηλ ην 2004
Τπελζπκίδεηαη φηη ε θαηαγξαθή ησλ ηφθσλ ζπδεηήζεθε κεηαμχ ησλ ειιεληθψλ αξρψλ
θαη ηεο Eurostat ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο, ηνπιάρηζηνλ απφ ην 1996 θαη κεηά. χκθσλα
κε ηα πξαθηηθά ηεο απνζηνιήο ηεο Eurostat ζηηο 8 θαη 9 Φεβξνπαξίνπ 1996, ε Eurostat
έβγαιε ην ζπκπέξαζκα, βάζεη ησλ δειψζεσλ ησλ ειιεληθψλ αξρψλ, φηη νη
θεθαιαηνπνηεκέλνη ηφθνη δελ απνηεινχζαλ ινγηζηηθφ δήηεκα θαη φηη είραλ ηεξεζεί νη
θαλφλεο ηνπ ΔΛ. Ωζηφζν, θαζψο ζπλέρηζαλ λα ππάξρνπλ θάπνηεο ακθηβνιίεο, ε
Eurostat έζηεηιε κηα επηζηνιή ζηελ ΔΤΔ ζηηο 21 Μαξηίνπ 1997 4. ηελ επηζηνιή
δεισλφηαλ ην εμήο: «Πξέπεη λα δηνξζσζνχλ ηα παξαθάησ ζεκεία: Οη
θεθαιαηνπνηεκέλνη ηφθνη πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη, θαζψο απμάλνπλ ην έιιεηκκα ηε
ζηηγκή πνπ θαηαβάιινληαη, φπνπ «θαηαβάιινληαη» ζεκαίλεη φηη πηζηψλνληαη ζην
ινγαξηαζκφ ηνπ θαηφρνπ ελφο ηέηνηνπ ηίηινπ.»
ηελ αλαθνξά ηεο απνζηνιήο ηεο ΓΤΔ ηνπ 1997 δεισλφηαλ μαλά φηη «πκθσλήζεθε
φηη ε θνηλνπνίεζε ηνπ 1997 πξέπεη λα δηνξζσζεί γηα ... ηνπο θεθαιαηνπνηεκέλνπο
ηφθνπο». ε απηή ηελ πεξίπησζε, θαηέζηε ζαθέο φηη ε ειιεληθή θπβέξλεζε είρε
εθδψζεη νκφινγα, άηνθα γηα ηα πξψηα έηε. Μεηά απφ απηή ηελ πεξίνδν, ην θεθάιαην
απμήζεθε θαη ην νκφινγν ζηε ζπλέρεηα έθεξε ηνθνκεξίδην ζην απμεκέλν θεθάιαην.
ηηο θνηλνπνηήζεηο ηεο ΓΤΔ, νη θεθαιαηνπνηεκέλνη ηφθνη θαηαρσξνχληαλ κφλν φηαλ ην
νκφινγν εμαξγπξσλφηαλ, αιιά φρη φηαλ ε αχμεζε θεθαιαίνπ πηζησλφηαλ ζηνπο
θαηφρνπο ηνπ νκνιφγνπ. Ωο εθ ηνχηνπ, απνθαζίζηεθε φηη νη ειιεληθέο αξρέο ζα έπξεπε
λα δηνξζψζνπλ απηά ηα ζηνηρεία.
Σν 1998 θαηέζηε μαλά ζαθέο φηη νη ζπζηάζεηο ηεο Eurostat δελ είραλ ηεξεζεί ζην
πιαίζην ηεο θνηλνπνίεζεο ηεο ΓΤΔ ην Μάξηην ηνπ 1997. Απνδείρζεθε φηη ζε απηή ηελ
θνηλνπνίεζε , νη θεθαιαηνπνηεκέλνη ηφθνη δελ είραλ θαηαγξαθεί ζε δεκνζηνλνκηθή
βάζε θαηά ηελ πεξίνδν ράξηηνο. Οη ειιεληθέο αξρέο ππνζρέζεθαλ ακέζσο φηη ζα
ζπκκνξθσζνχλ. Ωο εθ ηνχηνπ, θαηά ηελ απνζηνιή ηεο ΓΤΔ ην 1998, δειψζεθε σο
ζπκπέξαζκα ζηα πξαθηηθά ην εμήο: «Οη ειιεληθέο αξρέο δήισζαλ φηη ζην εμήο (νη
θεθαιαηνπνηεκέλνη ηφθνη) ζα θαηαγξάθνληαη πάληα ζε δεκνζηνλνκηθή βάζε θαηά ηελ
πεξίνδν ράξηηνο.» Καηά ζπλέπεηα, ε Eurostat ζεψξεζε φηη απφ ηφηε θαη ζην εμήο δελ
ππήξρε ινγηζηηθή δπζθνιία ζηε ζσζηή θαηαγξαθή ησλ δαπαλψλ γηα ηφθνπο.
Δληνχηνηο, κφιηο ην επηέκβξην ηνπ 2004, νη ειιεληθέο αξρέο ελεκέξσζαλ ηε Eurostat
φηη νη θεθαιαηνπνηεκέλνη ηφθνη θαηαγξάθνληαλ ζπζηεκαηηθά ππνηηκεκέλνη θαηά ηα
πξνεγνχκελα έηε θαη ζα έπξεπε λα γίλεη δηφξζσζε ηφζν ζην έιιεηκκα φζν θαη ζην
ρξένο. Ζ ειιεληθέο ζηαηηζηηθέο αξρέο παξαδέρζεθαλ ην επηέκβξην ηνπ 2004 φηη απφ
4
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ην 1995 ε θπβέξλεζε είρε θαηαιήμεη ζε ζπκθσλία κε θάπνηεο κεγάιεο ηξάπεδεο, νη
πεξηζζφηεξεο απφ ηηο νπνίεο αλήθαλ ζην δεκφζην. Δίρε απνθαζηζζεί φηη ε θαηαβνιή
ησλ ηφθσλ γηα ηα νκφινγα δεκνζίνπ ζα κπνξνχζε λα αλαβάιιεηαη απφ έηνο ζε έηνο.
Με απηφ ηνλ ηξφπν, νη ηφθνη δελ θαηαβάιινληαλ πνηέ θαη θεθαιαηνπνηνχληαλ θάζε
ρξφλν. Γελ ηεξήζεθαλ νη θαλφλεο ηεο ΔΛ 95 γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ
θεθαιαηνπνηεκέλσλ ηφθσλ. Καηά ζπλέπεηα, ηα ζηνηρεία γηα ην ρξένο θαη ην έιιεηκκα
θνηλνπνηνχληαλ ππνεθηηκεκέλα απφ ην 1995. Απφ ηφηε είραλ δηνξζσζεί.
Ζ θαηάζηαζε κεηά ην 2004
Τπελζπκίδεηαη φηη ε θαηαγξαθή ησλ θεθαιαηνπνηεκέλσλ ηφθσλ θαη ε δηαθνξά κεηαμχ
ησλ δεδνπιεπκέλσλ θαη ησλ θαηαβιεκέλσλ ηφθσλ είρε ζπδεηεζεί κε ηηο ειιεληθέο
ζηαηηζηηθέο αξρέο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ απνζηνιψλ ηεο ΓΤΔ ηεο Eurostat ζηελ
Διιάδα ην 2005 θαη ζην πιαίζην ησλ επαθφινπζσλ επηζηνιψλ κεηαμχ Eurostat θαη
ΔΤΔ ην ίδην έηνο.
Τπελζπκίδεηαη φηη θαηά ηε κεζνδνινγηθή απνζηνιή ηεο Eurostat ην επηέκβξην ηνπ
2008, ε Γηεχζπλζε Γ23 ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο δήισζε φηη δηαηεξεί
κηα βάζε δεδνκέλσλ γηα ην ρξένο θαηά ηίηινο ρξένπο, ζηελ νπνία πεξηιακβάλεηαη ηφζν
ν ππνθείκελνο ηίηινο φζν θαη ην ζπλνδεπηηθφ παξάγσγν, εάλ ππάξρεη. Οη δαπάλεο
δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ππνινγίδνληαλ απφ απηή ηε βάζε δεδνκέλσλ θαη κπνξνχλ λα
ιεθζνχλ πξηλ θαη κεηά ηελ θαηαγξαθή ησλ swaps. Δπηπιένλ, ε βάζε δεδνκέλσλ κπνξεί
επίζεο λα παξέρεη ηνλ ηφθν πνπ εθηακηεχεηαη πξηλ θαη κεηά ηα swaps. Οη
δεδνπιεπκέλνη ηφθνη πξηλ ηα swaps θνηλνπνηνχληαη ζηελ ΔΤΔ γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ
εζληθψλ ινγαξηαζκψλ. Αληίζεηα, ζηνλ πξνυπνινγηζκφ παξνπζηάδνληαη νη δαπάλεο γηα
ηφθνπο κφλν κεηά ηα swaps, ρσξίο λα πξνζδηνξίδεηαη ε επίδξαζε ησλ swaps.
Ζ Eurostat πξαγκαηνπνίεζε έλαλ έιεγρν πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηε ζπκθσλία
κεηαμχ ησλ πνζψλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ησλ πνζψλ πνπ θνηλνπνηήζεθαλ ζηνπο
πίλαθεο ηεο ΓΤΔ, πνπ θάλεθε ζε γεληθέο γξακκέο ηθαλνπνηεηηθή. Ζ Eurostat
επηζήκαλε φηη ηα πνζά ησλ ελνπνηεκέλσλ ηφθσλ θαίλνληαλ αδηθαηνιφγεηα ρακειά
(απηά ζρεηίδνληαλ κε ζπκκεηνρέο ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε νκφινγα/έληνθα
γξακκάηηα Γεκνζίνπ) θαη ελζάξξπλε ηελ ΔΤΔ λα ηξνπνπνηήζεη ηα θνηλνπνηεκέλα
ζηνηρεία, ρσξίο φκσο επίπησζε ζην θνηλνπνηεκέλν έιιεηκκα (κεηψλνληαο ηφζν ηα
έζνδα φζν θαη ηα έμνδα ησλ ελνπνηεκέλσλ ηφθσλ). Ζ Eurostat επηζήκαλε φηη ην
κεγαιχηεξν κεξίδην ησλ ηφθσλ πνπ είρε εηζπξαρζεί (πεξηζζφηεξν απφ 1
δηζεθαηνκκχξην €) απφ ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε ήηαλ θαηά πάζα πηζαλφηεηα απφ
θξαηηθά νκφινγα.
Ζ Eurostat πξφηεηλε φηη ην ΓΛΚ ζα πξέπεη λα παξάζρεη, γηα ηηο θχξηεο θαηεγνξίεο
παξαγψγσλ, ζηελ πην απιή κνξθή γηα ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, ηε ξνή ηνπ ηφθνπ
ζε ηακεηαθή θαη ζε δεκνζηνλνκηθή βάζε, ηφζν πξηλ φζν θαη κεηά ηα swaps, γηα ηα έηε
2004-2007.
Σν ΓΛΚ ππνζηήξημε φηη ε δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή γηα ηνπο ηφθνπο δελ παξνπζίαδε
ζπζηεκαηηθά αξλεηηθά πνζά, παξά ην ζηαζεξά απμαλφκελν ρξένο, δηφηη ην ζπλνιηθφ
επηηφθην έηεηλε λα είλαη ζηαζεξφ θαζ΄φιε ηελ πεξίνδν, ιφγσ ηεο ζηαδηαθήο πηψζεο ζην
ηεθκαξηφ επηηφθην γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ ρξένπο, εμαηηίαο ηεο επίδξαζεο ηεο
κεηαθχιηζεο ηνπ ρξένπο ζε ρακειφηεξα επηηφθηα. Οη ζπδεηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ
θαηαγξαθή ησλ ηφθσλ νδήγεζε ζην ζπκπέξαζκα φηη δελ ππήξρε ζεκαληηθφ πξφβιεκα
ζε ζρέζε κε απηφ ην δήηεκα, ζηνπο εζληθνχο ινγαξηαζκνχο ηεο Διιάδαο.
Ωζηφζν, θαηά ηε κεζνδνινγηθή επίζθεςε ζηελ Διιάδα ην Ννέκβξην ηνπ 2009, ε
Eurostat δήηεζε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζεψξεζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ
δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ κεηαμχ Απξηιίνπ (θαη 2 Οθησβξίνπ) θαη 21 Οθησβξίνπ 2009.
Μηα αξλεηηθή πξνζαξκνγή γηα ηνπο δεδνπιεπκέλνπο ηφθνπο ζηνπο πίλαθεο ηεο ΓΤΔ
αλαζεσξήζεθε ζε 495 εθαηνκκχξηα € απφ ην πξνεγνχκελν θνηλνπνηεκέλν πνζφ χςνπο
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κφλν 45 εθαηνκκπξίσλ €, φπσο αλαθέξζεθε ζηηο θνηλνπνηήζεηο Απξηιίνπ θαη 2 αο
Οθησβξίνπ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλάληεζεο, απνθαιχθζεθε φηη ε Γηεχζπλζε
Γεκνζίνπ Υξένπο ηνπ ΓΛΚ είρε θνηλνπνηήζεη ήδε απφ ηνλ Απξίιην ηνπ 2009 ηα ζσζηά
ζηνηρεία ζηελ ηεξαξρία ηνπ, αιιά γηα θάπνηνπο ιφγνπο ηα ζηνηρεία πνπ θνηλνπνηήζεθαλ
ζηελ ΔΤΔ ηξνπνπνηήζεθαλ απφ ηελ ηεξαξρία ηνπ ΓΛΚ ζε 45 εθαηνκκχξηα € απφ 495
εθαηνκκχξηα €, κεηψλνληαο ην έιιεηκκα γηα ην 2008. Φαίλεηαη φηη ε ΔΤΔ δελ γλψξηδε
ην δήηεκα.
Ζ Eurostat δήηεζε απφ ηηο ειιεληθέο ζηαηηζηηθέο αξρέο λα ζπληάμνπλ κηα έθζεζε
ζρεηηθά κε ην δήηεκα, σο ζπλέρεηα ηεο απνζηνιήο ηνπ 2009. Οη απαληήζεηο δφζεθαλ
μερσξηζηά απφ ηελ ΔΤΔ θαη ην ΓΛΚ. Ζ ίδηα εμήγεζε πνπ είρε δνζεί θαη γηα ην
δήηεκα ησλ swaps δφζεθε απφ ην ΓΛΚ ζηηο 30 Ννεκβξίνπ 2009. «Σα ζηνηρεία ηεο
ΓΤΔ πνπ δφζεθαλ απφ ην ΓΛΚ κε απηφ ηνλ ηξφπν ήηαλ ηα ζσζηά. Γεδνκέλεο απηή ηεο
πξαθηηθήο, ην ΓΛΚ δελ είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδεη πψο θαη ππφ πνηεο ζπλζήθεο
θαηαγξάθεθαλ ιαλζαζκέλα ζηνηρεία γηα swaps, γηα ινγαξηαζκνχο εθηφο
πξνυπνινγηζκνχ θαη γηα δεδνπιεπκέλνπο ηφθνπο ζηνπο πίλαθεο ηεο ΓΤΔ ηεο 1 εο
Απξηιίνπ θαη ηεο 2αο Οθησβξίνπ.»
χκθσλα κε ηελ απάληεζε πνπ δφζεθε απφ ηελ ΔΤΔ ζηηο 11 Γεθεκβξίνπ 2009: «..
θαηαγξάθνπκε φια ηα ζηνηρεία φπσο ηα ιάβακε απφ ην ΓΛΚ θαηά ηηο Κνηλνπνηήζεηο
ηεο ΓΤΔ ηνλ Απξίιην, ζηηο 2 Οθησβξίνπ θαη ζηηο 21 Οθησβξίνπ 2009. Ζ ΔΤΔ έιαβε
ηα ζηνηρεία φπσο δηαβηβάζηεθαλ απφ ην ΓΛΚ, ηα θαηαρψξεζε ζηα αληίζηνηρα θειηά
ηνπ Πίλαθα 2Α ηεο ΓΤΔ θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ πξνέβε ζε θαλελφο είδνπο
αιιαγέο ζηα ζηνηρεία γηα ηα swaps, ηνπο ινγαξηαζκνχο εθηφο πξνυπνινγηζκνχ, ηελ
πξνζαξκνγή δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή νπνηαδήπνηε άιια δεδνκέλα πνπ είραλ ιεθζεί
απφ ην ΓΛΚ.» Σν γεγνλφο φηη, ζε αληίζεζε κε ηε δήισζε ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ
Κξάηνπο, ε πιεξνθνξία δελ θνηλνπνηήζεθε ζηελ ΔΤΔ ηνλ Απξίιην ηνπ 2009 θαη ζηηο
2 Οθησβξίνπ 2009, επηβεβαηψζεθε ζηηο 11 Γεθεκβξίνπ 2009 φηαλ ε ΔΤΔ παξείρε ζηε
Eurostat ηα e-mails πνπ είραλ ζηαιεί απφ ην ΓΛΚ (κε εκεξνκελία Μαξηίνπ ηνπ 2009),
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπλεκκέλσλ πηλάθσλ ηεο ΓΤΔ, φπνπ ππήξμε κε νξζή
ππνβνιή ηνπ πνζνχ ηεο πξνζαξκνγήο ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ην νπνίν είρε κεησζεί
ζε κφιηο 45 εθαηνκκχξηα € αληί γηα 495 εθαηνκκχξηα €.

πκπεξάζκαηα
Ζ αλαζεψξεζε ησλ θαηαρσξεκέλσλ ηφθσλ κεηαμχ Απξηιίνπ θαη Οθησβξίνπ 2009
νθεηιφηαλ ζηε κε νξζή ππνβνιή ζηνηρείσλ απφ ην ΓΛΚ, ηφζν ηνλ Απξίιην φζν θαη
ζηηο 2 Οθησβξίνπ 2009, ελψ ηα ζηνηρεία πνπ θνηλνπνηήζεθαλ ζηηο 21 Οθησβξίνπ
θαίλεηαη λα είλαη ηα ζσζηά, φπσο είραλ ππνινγηζηεί ήδε απφ ην Μάξηην ηνπ 2009 απφ
ηε Γηεχζπλζε Γεκνζίνπ Υξένπο ηνπ ΓΛΚ.
6 Αλαιήςεηο ρξεώλ θαη εγγπήζεηο
Δηζαγσγή
Τπελζπκίδεηαη φηη ην ΔΛ95 πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο γηα ηελ
θαηαγξαθή ησλ αλαιήςεσλ ρξεψλ. χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4.165(ζη): «Οη Λνηπέο
κεηαβηβάζεηο θεθαιαίνπ πεξηιακβάλνπλ (...) ηελ παξαγξαθή ρξεψλ κεηά απφ
ζπκθσλία κεηαμχ ζεζκηθψλ κνλάδσλ πνπ αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθνχο ηνκείο ή ππνηνκείο (γηα παξάδεηγκα, παξαγξαθή εθ κέξνπο ηνπ δεκνζίνπ ελφο ρξένπο ην νπνίν ηνπ
νθείιεη κηα κε ρξεκαηνδνηηθή εηαηξία κηαο μέλεο ρψξαο, πιεξσκέο γηα ηελ θάιπςε
εγγπήζεσλ πνπ απαιιάζζνπλ αζεηνχληεο νθεηιέηεο απφ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο) (..).
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Οκνίσο, ε αληηζηαζκηζηηθή ζπλαιιαγή ηεο αλάιεςεο ρξένπο απνηειεί θη απηή
κεηαβίβαζε θεθαιαίνπ.»
Καηά αλάινγν ηξφπν, νη βαζηθνί γεληθνί ινγηζηηθνί θαλφλεο ζρεηηθά κε ηελ θαηαγξαθή
ησλ αλαιήςεσλ ρξεψλ έρνπλ εδξαησζεί ηνπιάρηζηνλ απφ ην 1995. Ζ εθαξκνγή ηνπο
ήηαλ ζρεηηθά απιή ζηα πεξηζζφηεξα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ. ηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο
δελ ζπλέβε απηφ.
Ζ θαηάζηαζε πξηλ ην 2004
Οη αλαιήςεηο ρξεψλ ήηαλ έλα απφ ηα πην ζπρλά δεηήκαηα ζπδήηεζεο κεηαμχ ηεο
Eurostat θαη ησλ ειιεληθψλ ζηαηηζηηθψλ αξρψλ απφ ην 1996 έσο ην 2002. Ζ Eurostat,
ήδε απφ ην 1996, θαηέζηεζε ζαθέο πνηνη θαλφλεο πξέπεη λα ηεξνχληαη. Ωζηφζν, απηνί
νη θαλφλεο δελ εθαξκφζηεθαλ κε ζπλέπεηα ζηελ Διιάδα θαη ηα ζηνηρεία ζπρλά
ηξνπνπνηνχληαλ κεηαμχ 1996 θαη 2002. Ζ έθζεζε ηεο απνζηνιήο ην 2004 θαηέιεγε
ζην ζπκπέξαζκα φηη νη ζπζηάζεηο ηεο Eurostat δελ είραλ ηεξεζεί.
Ζ θαηάζηαζε κεηά ην 2004
Μεηά ην 2004, ε Eurostat επέκελε ηαθηηθά ζηε ιήςε πεξαηηέξσ ζηνηρείσλ, ζρεηηθά κε
ζπλαιιαγέο πνπ ζρεηίδνληαη κε θαηαβνιή εγγπήζεσλ θαη ζρεηηθά κε ην απφζεκα ηνπ
εγγπεκέλνπ ρξένπο εμνθιεηέν αλά εηαηξεία γηα ηελ πεξίνδν 1997-20035.
Καηά ηελ απνζηνιή ηεο ΓΤΔ ην Μάξηην ηνπ 2005, νη ειιεληθέο αξρέο ππνζηήξημαλ φηη
δελ ππήξραλ πεξηπηψζεηο φπνπ ήηαλ ζαθέο απφ ηελ αξρή φηη ην θξάηνο ζα έπξεπε λα
εμνθιήζεη ην ρξένο γηα θάπνηα εηαηξεία, θαζψο ην θξάηνο ιακβάλεη κέηξα γηα λα
αλαγθάζεη ηηο εηαηξείεο λα πιεξψλνπλ ηα ρξέε ηνπο. Σν δήηεκα ηεο θαηαγξαθήο ησλ
εγγπήζεσλ ζπδεηήζεθε θαη ζηελ απνζηνιή ηεο ΓΤΔ ην επηέκβξην ηνπ 2005. Όπσο
ππνζηήξημαλ νη ειιεληθέο αξρέο, δελ ππήξραλ ξνέο πνπ ζρεηίδνληαλ κε εγγπήζεηο πνπ
δηελεξγνχληαη κέζσ ηζνδπγίσλ. Μηα δηνξζσηηθή θαηαρψξεζε εκθαλίδεηαη ζηνλ πίλαθα
2Α θαη θαιχπηεη πιεξσκέο ζε κεηξεηά γηα θαηαβνιέο εγγπήζεσλ, κεηά ηελ αθαίξεζε
ησλ πεξηζηαζηαθψλ απνπιεξσκψλ απφ ηνλ νθεηιέηε θαη άιισλ εζφδσλ, φπσο ηέιε.
Ωζηφζν, ε Eurostat επηζήκαλε φηη δελ γίλεηαη θακία αλάιεςε ρξένπο αθφκε θαη φηαλ
γίλνληαη επαλεηιεκκέλσο πξνζθιήζεηο γηα εμφθιεζε ζε κεηξεηά.
Πνιχ έληνλε επηθνηλσλία ππήξρε κεηαμχ Eurostat θαη ειιεληθψλ αξρψλ κεηά ηελ
απνζηνιή ηεο ΓΤΔ ην επηέκβξην ηνπ 20056.
Σν δήηεκα ηεο θαηαγξαθήο ησλ εγγπήζεσλ αλαιχζεθε πεξαηηέξσ απφ ηε Eurostat
θαηά ηελ απνζηνιή ηεο ΓΤΔ ην Ννέκβξην ηνπ 2005. Ζ ζπδήηεζε επηθεληξψζεθε ζηελ
αλάιπζε ησλ απνζεκάησλ ησλ εγγπήζεσλ (8% ηνπ ΑΔΠ γηα ην 2004). Μεηά ηελ
απνζηνιή, ε Eurostat έζηεηιε κηα επηζηνιή ζηηο ειιεληθέο αξρέο 7 δεηψληαο
ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο εγγπήζεηο, έηζη ψζηε λα εθηηκήζεη εάλ
γίλνληαλ ζσζηή θαηαγξαθή ζην παξειζφλ. Εεηήζεθαλ νη παξαθάησ πιεξνθνξίεο γηα
ηελ πεξίνδν 2001-2005: ζπλνιηθφ απφζεκα ηνπ εγγπεκέλνπ ρξένπο αλά εηαηξεία θαη
αλά έηνο, θαηάπησζε εγγπήζεσλ (πιεξσκέο Γεκνζίνπ) θαη εμνθιήζεηο πνπ έγηλαλ
ζηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ αλά εηαηξεία, νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα επηιεγκέλεο
εηαηξείεο πνπ επσθεινχληαη απφ ηηο εγγπήζεηο.

5
6

Δπηζηνιέο Eurostat κε εκεξνκελίεο 29/10/2004 θαη 17/11/2004
Δπηζηνιέο ηεο Δurostat κε εκεξνκελίεο 12 θαη 19 επηεκβξίνπ 2005 θαη 6 Οθησβξίνπ 2005. Δπηζηνιέο ηεο ΔΤΔ

κε εκεξνκελίεο 14 θαη 20 επηεκβξίνπ 2005 θαη 19 Οθησβξίνπ 2005.
7 Δπηζηνιή

ηεο Eurostat κε εκεξνκελία 16 Γεθεκβξίνπ 2005
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Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ζπλνιηθφ απφζεκα ηνπ ρξένπο ζην πιαίζην
επαλαιακβαλφκελσλ πξνζθιήζεσλ γηα εμφθιεζε δφζεθαλ απφ ηηο ειιεληθέο αξρέο γηα
πξψηε θνξά ζην εξσηεκαηνιφγην πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνπο πίλαθεο θνηλνπνίεζεο ηνλ
Απξίιην ηνπ 2007. ρεηηθά εξσηήκαηα ηέζεθαλ ζε ηαθηηθή βάζε απφ ηε Eurostat κε
ηελ επθαηξία ηνπ αηηήκαηνο γηα δηεπθξηλίζεηο θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πηλάθσλ ηεο
θνηλνπνίεζεο ηεο ΓΤΔ.
Αλαζεψξεζε ηεο 21εο Οθησβξίνπ 2009
ηηο 21 Οθησβξίνπ 2009, νη ειιεληθέο αξρέο έδσζαλ ζηε Eurostat ηα αλαζεσξεκέλα
ζηνηρεία ηνπ ειιείκκαηνο ιφγσ ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ αθνξνχζαλ ζε αλαιήςεηο ρξεψλ
γηα ηελ πεξίνδν 2005-2008. Όπσο δειψλεηαη ζην επεμεγεκαηηθφ ζεκείσκα ησλ
ειιεληθψλ αξρψλ ζηηο 21 Οθησβξίνπ 2009, «Οη αλαιήςεηο ρξεψλ αλαζεσξήζεθαλ
ιφγσ εγγπήζεσλ πνπ έγηλαλ απαηηεηέο». Ζ επίδξαζε ηεο αλαζεψξεζεο ζην έιιεηκκα
γηα ηελ πεξίνδν 2005-2008 είλαη ε εμήο: -218 εθαηνκκχξηα (2008), -190 εθαηνκκχξηα
(2007), -40 εθαηνκκχξηα (2006) θαη +4 εθαηνκκχξηα (2005) €, αληηζηνίρσο.
Ζ αλαζεψξεζε θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη κε ηελ αλαζεψξεζε ηεο θαηαρψξεζεο ησλ
ζπλαιιαγψλ πνπ θαηαγξάθνληαη ζηνλ εληαίν ινγαξηαζκφ ζεζαπξνθπιαθίνπ 8. Όπσο
επεμεγήζεθε πεξαηηέξσ θαηά ηε κεζνδνινγηθή επίζθεςε ζηελ Διιάδα ζηηο 16-18
Ννεκβξίνπ 2009, ε αλαζεψξεζε ησλ ινγαξηαζκψλ ζεζαπξνθπιαθίνπ έδεημε φηη
επηπξνζζέησο ησλ πξνεγνχκελσλ θνηλνπνηεζέλησλ πξνζαξκνγψλ ζηνπο πίλαθεο ηεο
ΓΤΔ ιφγσ ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ αθνξνχζαλ ζε εγγπήζεηο (πιεξσκέο απφ ηνλ θξαηηθφ
πξνυπνινγηζκφ θαη απνπιεξσκέο απφ ηνπο αξρηθνχο νθεηιέηεο), δηαπηζηψζεθαλ
πξφζζεηεο ξνέο ζε εγγπήζεηο ζηνπο ινγαξηαζκνχο ζεζαπξνθπιαθίνπ. Όπσο
ππνζηήξημε ην ΓΛΚ, επεηδή ε αλαζεψξεζε ησλ Λνγαξηαζκψλ ζεζαπξνθπιαθίνπ
νινθιεξψζεθε ιίγν πξηλ ηελ 21ε Οθησβξίνπ 2009, ηα πνζά απφ αλαιήςεηο ρξεψλ πνπ
γίλνληαη κέζσ ησλ Λνγαξηαζκψλ ζεζαπξνθπιαθίνπ δελ κπνξνχζαλ λα
ζπκπεξηιεθζνχλ απφ πξηλ ζηνπο πίλαθεο ηεο ΓΤΔ.
Ζ Eurostat επηζήκαλε φηη ζεκαληηθά πνζά ηνπ αλεμφθιεηνπ εγγπεκέλνπ ρξένπο ζην
πιαίζην επαλεηιεκκέλσλ πξνζθιήζεσλ γηα εμφθιεζε, έρνπλ ππνβιεζεί ζην
εξσηεκαηνιφγην πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνπο πίλαθεο θνηλνπνίεζεο ηεο ΓΤΔ γηα νιφθιεξε
ηελ πεξίνδν ππνβνιήο ζηνηρείσλ. Δπίζεο, ε Eurostat δήηεζε πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην γηαηί απηφ ην ρξένο δελ θαηαρσξήζεθε ζηνπο εζληθνχο
ινγαξηαζκνχο, φπσο ζπληζηάηαη απφ ηε Eurostat θαη γίλεηαη απφ άιια θξάηε κέιε.
πκθσλήζεθε φηη ζα δνζεί ζηε Eurostat κηα έθζεζε ζρεηηθά κε ηηο εγγπήζεηο φπνπ ζα
επεμεγείηαη (i) ηη ζπλέβε ζηηο θνηλνπνηήζεηο ηεο ΓΤΔ ηνλ Απξίιην θαη ζηηο 2
Οθησβξίνπ θαη ζηελ αλαζεψξεζε ησλ ζηνηρείσλ ζηηο 21 Οθησβξίνπ 2009 ζε φ,ηη
αθνξά ηηο θαηαπηψζεηο εγγπήζεσλ, πνηνη θαλφλεο εθαξκφζηεθαλ ζην παξειζφλ ζε
ζρέζε κε ηελ θαηαγξαθή ησλ θαηαπηψζεσλ εγγπήζεσλ θαη πνηνη θαλφλεο ζα
εθαξκνζηνχλ ζην κέιινλ, (ii) γηαηί δελ εθαξκφζηεθαλ αθφκε νη ζρεηηθνί θαλφλεο ηεο
Eurostat γηα ηελ θαηαγξαθή θαη θαηάπησζε εγγπήζεσλ, (iii) έλαο θαηάινγνο ησλ
εηαηξεηψλ πνπ επσθεινχληαη απφ ηηο εγγπήζεηο απφ ην δεκφζην αλά πνζφ, αλά έηνο θαη
αλά πνζφ θαηαπηψζεσλ εγγπήζεσλ, (iv) έλαο θαηάινγνο απνπιεξσκψλ αλά εηαηξεία,
αλά πνζφ θαη αλά έηνο θαη ε θαηαγξαθή ζηνπο εζληθνχο ινγαξηαζκνχο.
Ζ απάληεζε ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο ζηηο 30 Ννεκβξίνπ 2009
δεκηνχξγεζε πξφζζεηε αβεβαηφηεηα ζρεηηθά κε ηελ θαηαγξαθή ησλ ζπλαιιαγψλ γηα
εγγπήζεηο ζηνπο ειιεληθνχο εζληθνχο ινγαξηαζκνχο θαη ζηνπο πίλαθεο ηεο ΓΤΔ ζην
παξειζφλ. χκθσλα κε ηελ απάληεζή ηνπο, θαίλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ζεσξνχζαλ
φηη κηα εγγχεζε πνπ ζα γηλφηαλ απαηηεηή ζα απνπιεξσλφηαλ απφ ην δηθαηνχρν, δελ
θαηαγξαθφηαλ ηίπνηα ζηνπο πίλαθεο ηεο ΓΤΔ, «...Όηαλ ππάξρνπλ ηζρπξά ζηνηρεία φηη
8

Ζ αλαζεψξεζε ησλ Λνγαξηαζκψλ Θεζαπξνθπιαθίνπ δεηήζεθε απφ ηελ Eurostat ζηελ απνζηνιή ηεο ΓΤΔ ην

επηέκβξε ηνπ 2008.
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ε εηαηξεία πνπ έρεη επσθειεζεί απφ ηελ εγγχεζε ζα απνπιεξψζεη ην πνζφ, απηή ε
αμηνιφγεζε (θαη θπζηθά ε θαηαγξαθή ηεο εγγχεζεο πνπ γηλφηαλ απαηηεηή)
θαζπζηεξεί. ε απηή ηελ πεξίπησζε, φηαλ ην πνζφ απνπιεξψλεηαη δελ γίλεηαη θακία
θαηαγξαθή. Απηφο ν ηξφπνο αληηκεηψπηζεο δεκηνπξγνχζε ζπλήζσο ζηαηηζηηθέο
απνθιίζεηο ζηελ πξνζαξκνγή απνζεκάησλ-ξνψλ…»
χκθσλα κε ηελ εμήγεζε πνπ έδσζε ην ΓΛΚ, θαίλεηαη φηη ε ιαλζαζκέλε θαηαγξαθή
πνπ εθαξκνδφηαλ ζην παξειζφλ, δηνξζψζεθε ζηε ΓΤΔ ζηηο 21 Οθησβξίνπ 2009 θαζψο
«νη πιεξσκέο θαη νη απνπιεξσκέο δείρλνπλ ηα πξαγκαηηθά πνζά πνπ έρνπλ πιεξσζεί
θαη απνπιεξσζεί εληφο ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο, θαη φρη ηα πνζά πνπ έρνπλ
βεβαησζεί ζηηο Δθνξίεο ιφγσ θαηάπησζεο εγγπήζεσλ». Δπίζεο, ε ΔΤΔ επηβεβαίσζε
ζηελ έθζεζε ηεο 11 εο Γεθεκβξίνπ 2009 φηη ην πνζφ πνπ αλαζεσξήζεθε γηα ην 2008
ζηηο 21 Οθησβξίνπ 2009, πξέπεη λα θαηαρσξεζεί σο δαπάλε. Ωζηφζν, ε ΔΤΔ δήισζε
επίζεο φηη «… ηα δεδνκέλα παξέρνληαη απφ ην ΓΛΚ θαη ε ΔΤΔ δελ παξέιεηςε λα
ζπκπεξηιάβεη πιεξνθνξίεο πνπ έιαβε απφ ην ΓΛΚ θαη ζε θάζε πεξίπησζε ν ζρεηηθφο
θσδηθφο αξηζκφο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ θαη ηεο Δθηέιεζεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ γηα ηα
έηε πξηλ ην 2008 πεξηιακβάλνληαλ πάληα ζηνλ Πίλαθα 2Α, φπσο θαη φιεο νη ππφινηπεο
δαπάλεο». Ωζηφζν, απηή ε δήισζε κπνξεί λα εγείξεη θάπνηεο ακθηβνιίεο ζρεηηθά κε
πηζαλέο δηπιέο θαηακεηξήζεηο απφ ην ΓΛΚ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξφζθαηε
αλαζεψξεζε ησλ πξνεγνχκελσλ ζηνηρείσλ, θαζψο «...ν ζρεηηθφο θσδηθφο αξηζκφο ηνπ
Πξνυπνινγηζκνχ θαη ηεο Δθηέιεζεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ γηα ηα έηε πξηλ ην 2008,
πεξηιακβάλνληαλ πάληα ζηνλ Πίλαθα 2Α, φπσο θαη φιεο νη ππφινηπεο δαπάλεο».
πκπέξαζκα
Ζ νξζή θαηαγξαθή ησλ εγγπήζεσλ επηβεβαηψζεθε απφ ηε Eurostat ζε θάζε
θνηλνπνίεζε ηεο ΓΤΔ ηνλ Απξίιην θαη ηνλ Οθηψβξην, κέζσ αληαιιαγήο Αηηήκαηνο γηα
δηεπθξηλίζεηο θαη κέζσ αλάιπζεο ηνπ Πίλαθα 9 ηνπ Δξσηεκαηνινγίνπ πνπ ζρεηίδεηαη
κε ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ΓΤΔ. Σν δήηεκα ηεο αλαζεψξεζεο γηα ηελ πεξίνδν 2005-2008
ιφγσ θαηάπησζε εγγπήζεσλ ζε κεηξεηά γηα εγγπήζεηο ζηηο 21 Οθησβξίνπ 2009
ρξεηάδεηαη αθφκα πεξαηηέξσ έξεπλα. Δπηπιένλ, ην δήηεκα ηνπ ρξένπο πνπ έρεη
επαλεηιεκκέλσο θαηαζηεί απαηηεηφ πξέπεη λα αλαιπζεί πεξαηηέξσ. Σν απνηέιεζκα
απηήο ηεο αλάιπζεο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αλαζεψξεζε ηνπ ειιείκκαηνο θαη ηνπ
ρξένπο ηεο θπβέξλεζεο.
Πξνθαιεί έθπιεμε ην γεγνλφο φηη ζην παξειζφλ νη θαηαπηψζεηο εγγπήζεσλ θαη νη
απνπιεξσκέο θαηαγξάθνληαλ ζηνπο πίλαθεο ΓΤΔ κφλν ελ κέξεη, θαζψο ζεσξείηαη φηη
νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηηο εγγπήζεηο πνπ παξέρνληαη απφ ηνλ θξαηηθφ
πξνυπνινγηζκφ ζα ήηαλ αληηθείκελν κηαο αξκφδηαο κνλάδαο ηνπ Τπνπξγείν
Οηθνλνκηθψλ πνπ δηαζέηεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο γηα φιεο ηηο εγγπήζεηο πνπ παξέρνληαη
θαη γηα ηηο ζρεηηθέο ζπλαιιαγέο. ε φ,ηη αθνξά απηφ ην δήηεκα, θαίλεηαη φηη νη θαλφλεο
ΔΛ 95 γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ εγγπήζεσλ δελ εθαξκφζηεθαλ ζην παξειζφλ απφ ην
ΓΛΚ.
7 Κεθαιαηαθέο εληζρύζεηο
Δηζαγσγή
Τπελζπκίδεηαη φηη ε θαηαγξαθή ησλ θεθαιαηαθψλ εληζρχζεσλ (σο δαπάλε θεθαιαίνπ,
«above the line», πνπ επεξεάδεη ην έιιεηκκα/πιεφλαζκα ή σο εηζθνξά θεθαιαίνπ,
«below the line», πνπ δελ επεξεάδεη ην δεκφζην έιιεηκκα/πιεφλαζκα) είλαη έλα
δήηεκα πνπ ε Eurostat ζέηεη ηαθηηθά ζηηο δηκεξείο ζπδεηήζεηο ηεο κε ηα θξάηε κέιε.
Απηφ ην δήηεκα απνηέιεζε αληηθείκελν δηαθσλίαο κε ηηο ειιεληθέο ζηαηηζηηθέο αξρέο
ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο θαη ηνπιάρηζηνλ απφ ην 1998.
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Ζ θαηάζηαζε πξηλ ην 2004
Τπελζπκίδεηαη φηη ζηελ Απνζηνιή ηεο ΓΤΔ ην 2002, ε Eurostat 9 «ππνγξάκκηζε ηελ
αλάγθε γηα ηηο ειιεληθέο ζηαηηζηηθέο αξρέο λα αληηκεησπίζνπλ θάζε αχμεζε κεηνρηθνχ
θεθαιαίνπ βάζεη ησλ ζπζηάζεσλ πνπ ππάξρνπλ ζην Δγρεηξίδην ΔΛ 95 γηα ην δεκφζην
έιιεηκκα θαη ρξένο». Οη ειιεληθέο αξρέο δηαβεβαίσζαλ ηε Eurostat, ηνλίδνληαο φηη
«απηφ ην είδνο ηεο αλάιπζεο εθαξκφδεηαη ζε εηήζηα βάζε θαη φηη ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα, ε Διιάδα είρε δνθηκάζεη ηηο λέεο ζπζηάζεηο πνπ πεξηέρνληαη ζην
Δγρεηξίδην πξηλ αθφκα απηέο εηζαρζνχλ επίζεκα» πξνζζέηνληαο φηη ζπκθσλνχλ λα
«εμεηάζνπλ μαλά απηέο ηηο ζπλαιιαγέο».
ηελ απνζηνιή ζηηο 12 θαη 13 Οθησβξίνπ 2004 θαη ζηηο επηζηνιέο κε εκεξνκελία 21
θαη 29 Οθησβξίνπ 2004, ε Eurostat δήηεζε απφ ηελ ΔΤΔ λα παξάζρεη έλαλ θαηάινγν
ησλ θεθαιαηαθψλ εληζρχζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε απφ ην 1997
έσο ην 1999, μερσξίδνληαο απηέο πνπ πξέπεη λα θαηαγξαθνχλ σο θεθαιαηαθέο
κεηαβηβάζεηο θαη σο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο, ζχκθσλα κε ηνπο ινγηζηηθνχο
θαλφλεο.
Καηά ηελ απνζηνιή ζηηο 10 Ννεκβξίνπ 2004, νη ειιεληθέο αξρέο έδσζαλ πιεξνθνξίεο
ζρεηηθά κε ηα πνζά ησλ θεθαιαηαθψλ εληζρχζεσλ πνπ έπξεπε λα πξνζηεζνχλ ζηα
ζηνηρεία ηνπ ειιείκκαηνο κεηαμχ 1997 θαη 1999. Απηή ε δηφξζσζε έγηλε ζχκθσλα κε
ηηο ίδηεο νδεγίεο πνπ αθνινπζνχληαη γηα ηελ αλαηαμηλφκεζε σο κεηαβηβάζεηο
θεθαιαίνπ θάπνησλ πνζψλ πνπ είραλ θαηαγξαθεί πξνεγνπκέλσο σο απμήζεηο
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ην 2002.
ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ε Eurostat δηεπθξίληζε ζηελ Διιάδα ηνπο θαλφλεο πνπ πξέπεη
λα εθαξκφζεη. Ωζηφζν, θάλεθε φηη νη δειψζεηο ησλ ειιεληθψλ αξρψλ δελ ήηαλ πάληα
πιήξεηο θαη δελ εθαξκφδνληαλ πάληα νη θαλφλεο.
Ζ θαηάζηαζε κεηά ην 2004
Ζ Eurostat παξαθνινπζνχζε ζπλερψο ηελ θαηαγξαθή ησλ θεθαιαηαθψλ εληζρχζεσλ
θαη δηεπθξίληδε ξεηψο ζηηο ειιεληθέο αξρέο ηνπο θαλφλεο πνπ έπξεπε λα ε θαξκνζηνχλ
ζε απηφ ην πιαίζην. Σν Φεβξνπάξην ηνπ 2005, ε Eurostat μεθίλεζε ην δεχηεξν
εξσηεκαηνιφγην ζρεηηθά κε ηηο θεθαιαηαθέο εληζρχζεηο θαη ηα κεξίζκαηα, ζην νπνίν ε
ΔΤΔ έδσζε ηα ζηνηρεία γηα ηηο θεθαιαηαθέο εληζρχζεηο γηα ηελ πεξίνδν 2000-2004.
Καηά ηελ απνζηνιή ηεο ΓΤΔ ην Μάξηην ηνπ 2005, ε Eurostat ακθηζβήηεζε ηελ
θαηαγξαθή ηεο θεθαιαηαθήο ελίζρπζεο ζηελ εηαηξεία ATHOC σο δαπάλε θεθαιαίνπ
κε επίδξαζε ζην δεκφζην έιιεηκκα θαη δήηεζε απφ ηελ ΔΤΔ λα ειέγμεη εάλ ήηαλ
ζσζηή ή φρη ε θαηαρψξεζε.
Απφ ηνλ Απξίιην ηνπ 2008, ε ΔΤΔ παξείρε θάπνηεο απφ ηηο απαηηνχκελεο
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο θεθαιαηαθέο εληζρχζεηο (σο κεηαθνξά θεθαιαίνπ θαη σο
εηζθνξά θεθαιαίνπ) ζηνλ πίλαθα V (απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2009 νλνκάδεηαη πίλαθαο
10) ηνπ Δξσηεκαηνινγίνπ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνπο πίλαθεο θνηλνπνίεζεο ηεο ΓΤΔ.
Απφ ηφηε ε Eurostat δεηά πάληα απφ ηελ ΔΤΔ λα παξέρεη πην αθξηβή ζηνηρεία γηα ηηο
θεθαιαηαθέο κεηαβηβάζεηο θαη ηηο εηζθνξέο θεθαιαίνπ ζε δεκφζηεο επηρεηξήζεηο ή
άιινπο θνξείο.
Σνλ Απξίιε ηνπ 2009, έλα πνζφ ηεο ηάμεο ησλ 50 εθαηνκκπξίσλ € πνπ είρε
θαηαρσξεζεί σο θεθαιαηαθή ελίζρπζε ρσξίο επίδξαζε ζην έιιεηκκα, δειψζεθε γηα ηε
Θέκηο Καηαζθεπαζηηθή Α.Δ. θαη γηα ηελ Σξακ Α.Δ. Σφηε επεμεγήζεθε απφ ηηο
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ειιεληθέο ζηαηηζηηθέο αξρέο φηη ζηελ θαηαγξαθή ηεξήζεθε ην Δγρεηξίδην Καλφλσλ γηα
ην Γεκνζηνλνκηθφ Έιιεηκκα θαη Υξένο. Καηφπηλ αηηήκαηνο ηεο Eurostat ζρεηηθά κε ην
εάλ νη δχν εηαηξείεο ήηαλ θεξδνθφξεο θαη εάλ νη επελδχζεηο ηνπο απέδσζαλ ζηελ
αγνξά, νη ειιεληθέο ζηαηηζηηθέο αξρέο απάληεζαλ: «Οη ινγαξηαζκνί δείρλνπλ θάπνην
θέξδνο θαη ππνδειψλνπλ κηα απφδνζε ζηελ αγνξά.»
Ωζηφζν, θαηά ηε κεζνδνινγηθή επίζθεςε ζηελ Διιάδα ζηηο 16-18 Ννεκβξίνπ 2009, ε
Eurostat δήηεζε μαλά πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε απηέο ηηο θεθαιαηαθέο εληζρχζεηο θαη ε
απάληεζε απφ ηηο ειιεληθέο ζηαηηζηηθέο αξρέο ήηαλ απηή ηε θνξά δηαθνξεηηθή. Ζ
ΔΤΔ επηβεβαίσζε ζηε ζπλάληεζε φηη θάπνηεο θεθαιαηαθέο εληζρχζεηο ζηηο δεκφζηεο
εηαηξείεο Θέκηο θαη Σξακ είραλ θαηαγξαθεί ιαλζαζκέλα σο ρξεκαηννηθνλνκηθέο
ζπλαιιαγέο αληί γηα θεθαιαηαθέο κεηαβηβάζεηο. Απνθαιχθζεθε φηη ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα απηέο νη δχν εηαηξείεο δελ ήηαλ θαζφινπ θεξδνθφξεο θαη νη ειιεληθέο
ζηαηηζηηθέο αξρέο επηβεβαίσζαλ φηη ε θεθαιαηαθή κεηαβίβαζε ζα θαηαρσξνχληαλ
ζηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο θπβέξλεζεο κε απνηέιεζκα λα απμεζεί ην έιιεηκκα γηα ην
2008 θαη, πηζαλφλ, γηα ηα πξνεγνχκελα ρξφληα. Δπηπιένλ, ζε κηα ζχληνκε απάληεζε
ζηνλ «Καηάινγν εθζέζεσλ πνπ πξέπεη λα παξαζρεζεί απφ ηηο ειιεληθέο ζηαηηζηηθέο
αξρέο» πνπ δεηήζεθε απφ ηε Eurostat σο ζπλέρεηα ηεο κεζνδνινγηθήο επίζθεςεο,
επηβεβαηψζεθε μαλά φηη θάπνηεο θεθαιαηαθέο εληζρχζεηο ζα αλαηαμηλνκεζνχλ σο
δαπάλεο γηα ην έηνο 2008 θαη ελδερνκέλσο γηα ηα πξνεγνχκελα ρξφληα, φρη κφλν γηα ηηο
πξναλαθεξζείζεο εηαηξείεο αιιά θαη γηα άιιεο εηαηξείεο, ρσξίο λα πξνζδηνξίδνληαη ηα
πνζά, αιιά δειψλνληαο φηη ην πνζφ ηεο αλαζεψξεζεο δελ ήηαλ ζεκαληηθφ. Ζ Eurostat
δελ έιαβε θακία πιεξνθνξία νχηε γηα ην πνηεο είλαη απηέο νη άιιεο εηαηξείεο, εάλ απηφ
επηβεβαηψλεηαη, νχηε ζε πνηα ζα θαηαγξαθεί θάπνηα θεθαιαηαθή κεηαβίβαζε απφ ηελ
θπβέξλεζε, νχηε ηη πνζά αθνξά απηή ε ππφζεζε.
πκπέξαζκα
Σα ζηνηρεία ηνπ ειιείκκαηνο γηα ην έηνο 2008 θαη πηζαλφλ γηα ηα πξνεγνχκελα έηε, ζα
αλαζεσξεζνχλ κε ηα πνζά ησλ θεθαιαηαθψλ εληζρχζεσλ ζηε Θέκηο θαη ηελ Σξακ, θαη
πηζαλφλ θαη γηα άιιεο εηαηξείεο, σζηφζν ην πνζφ ζε αληίζεζε κε ην 2004 δελ
αλακέλεηαη απηή ηε θνξά λα είλαη πνιχ ζεκαληηθφ, ζχκθσλα κε ηελ ΔΤΔ. Απηφ ην
δήηεκα παξαθνινπζείηαη ηαθηηθά απφ ηε Eurostat θπξίσο κέζσ ηνπ Δξσηεκαηνινγίνπ
πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο θνηλνπνηήζεηο ηεο ΓΤΔ πνπ ππνβάιιεηαη δχν θνξέο ην ρξφλν,
πξηλ ηνλ Απξίιε θαη πξηλ ηνλ Οθηψβξε, θαζψο θαη κέζσ ησλ αηηεκάησλ γηα
δηεπθξηλίζεηο γηα ηελ εθηίκεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ειιείκκαηνο θαη ηνπ ρξένπο.
8 Οξγαληζκνί θνηλσληθήο αζθάιηζεο
Δηζαγσγή
Ο ππν-ηνκέαο ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (ΟΚΑ) είλαη πνιχ ζεκαληηθφο
γηα ηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο, θαζψο ηα πιενλάζκαηα απηνχ ηνπ ππν-ηνκέα
απνηεινχζαλ ζε ζηαζεξή βάζε ηνλ θχξην ηνκέα πνπ ζπλέβαιιε ζηε κείσζε ηνπ
ειιείκκαηνο πνπ δεκηνπξγνχληαλ απφ ηνλ ππν-ηνκέα ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο. Ζ
Eurostat ακθηζβεηνχζε ζπλερψο ηελ αμηνπηζηία ησλ ππνβαιιφκελσλ ζηνηρείσλ
ζρεηηθά κε ην έιιεηκκα (-)/πιεφλαζκα (+)ησλ ΟΚΑ.
Τπελζπκίδεηαη φηη ε Eurostat εμέθξαδε γηα πνιιά ρξφληα επηθπιάμεηο ζρεηηθά κε ηα
πνζά ηνπ πιενλάζκαηνο πνπ δηαβίβαδαλ νη ειιεληθέο αξρέο. Όπσο αλαθέξεηαη ζηελ
έθζεζε ηεο Eurostat ην 2004, νη ειιεληθέο εθηηκήζεηο γηα ην έιιεηκκα (-)/πιεφλαζκα
(+)ησλ ΟΚΑ βαζίδνληαλ ζε παιηέο πεγέο ζηνηρείσλ (ε πξνεγνχκελε έξεπλα είρε γίλεη
ην 2000) θαη ζε εχζξαπζηεο ππνζέζεηο εθηίκεζεο.
Ζ θαηάζηαζε πξηλ ην 2004
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Οη ζπδεηήζεηο κεηαμχ Eurostat θαη Διιάδαο γηα ηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο θνηλσληθήο
αζθάιηζεο μεθίλεζαλ ην 1998. Σν ζέκα δελ πξνέθπςε αξρηθά ιφγσ θάπνηνπ
ινγηζηηθνχ πξνβιήκαηνο, αιιά ιφγσ ηεο έθπιεμεο πνπ πξνθάιεζε ην κέγεζνο ηνπ
πιενλάζκαηνο ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε ζχγθξηζε κε ηα άιια θξάηε
κέιε.
Καηά ηελ απνζηνιή ηεο ΓΤΔ ζηηο 24 θαη 25 Απγνχζηνπ 1998, ε Eurostat επηζήκαλε
φηη ην πιεφλαζκα ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο γηα ην 1996 είρε
αλαζεσξεζεί ζεκαληηθά πξνο ηα πάλσ κεηαμχ ησλ θνηλνπνηήζεσλ Μαξηίνπ θαη
επηεκβξίνπ 1997. Οη ειιεληθέο αξρέο ζεσξνχζαλ φηη νη ινγαξηαζκνί θνηλσληθήο
αζθάιηζεο δελ παξνπζίαδαλ θάπνην ζπγθεθξηκέλν ινγηζηηθφ πξφβιεκα, αιιά
αλαγλψξηδαλ φηη «ην πξαγκαηηθφ πξφβιεκα πξνέξρεηαη απφ ηελ θαζπζηέξεζε ζηε
ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ, θαζψο θάπνηα απφ απηά θνηλνπνηήζεθαλ κεηά απφ δχν
ρξφληα». Καηά ζπλέπεηα, ηα πξψηα απνηειέζκαηα γηα ηνπο ινγαξηαζκνχο θνηλσληθήο
αζθάιηζεο πνπ πεξηιακβάλνληαλ ζηελ θνηλνπνίεζε ηεο ΓΤΔ βαζίδνληαλ ζε
εθηηκήζεηο πνπ έγηλαλ βάζεη ειιηπψλ ζηνηρείσλ. Ωζηφζν, πξφζζεζαλ φηη «ζην κέιινλ
ζα έπξεπε λα βειηησζεί πεξαηηέξσ ε πνηφηεηα ησλ ζηνηρείσλ».
Ζ θαηάζηαζε κεηά ην 2004
Σα ζηνηρεία γηα ηνπο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηελ θνηλνπνίεζε ηνπ
Μαξηίνπ 2004 ζπλέρηζαλ λα θαηαξηίδνληαη θαη λα ππνινγίδνληαη βάζεη κηαο παιηάο
έξεπλαο. Ωζηφζν, ε Eurostat είρε ήδε ελεκεξσζεί φηη ε Διιάδα έθαλε ηα αλαγθαία
βήκαηα γηα λα έρεη πην αμηφπηζηα ζηνηρεία γηα ηελ ππνβνιή ζηνηρείσλ ηνπ επηεκβξίνπ
2004. ε απηφ ην πιαίζην, ε Eurostat ζεκείσλε ζην δειηίν ηχπνπ πνπ δεκνζίεπζε ζηηο
16 Μαξηίνπ 2004 φηη «ιφγσ ησλ ζπλερηδφκελσλ ζπδεηήζεσλ κε ηηο ζηαηηζηηθέο αξρέο
ζηελ Διιάδα, θπξίσο ζε φ,ηη αθνξά ζην πιεφλαζκα ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο
αζθάιηζεο. ηα θνηλνπνηεζέληα ζηνηρεία γηα ην ρξένο θαη ην έιιεηκκα πξέπεη λα
ζεσξεζνχλ πξνζσξηλά θαη κπνξεί λα αλαζεσξεζνχλ».
ηηο 6 επηεκβξίνπ 2005, ε Eurostat έζηεηιε ζηηο ειιεληθέο ζηαηηζηηθέο αξρέο
«θαηάινγν ησλ θχξησλ πνξηζκάησλ θαη ησλ ζεκείσλ δξάζεο» απφ ηελ επίζθεςεο ηεο
ΓΤΔ ζηηο 3-5 Μαξηίνπ 2005, εγείξνληαο εξσηήκαηα πνπ αθνξνχζαλ, κεηαμχ άιισλ,
ηα δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηνπο ΟΚΑ. Παξφια απηά, νη πιεξνθνξίεο πνπ έιαβε
ε Eurostat δελ πεξηείραλ πνζνηηθά ζηνηρεία.
Ζ Eurostat ππνγξάκκηζε ηε ζεκαζία ηεο αμηνπνίεζεο ηεο έξεπλαο ζην ζχλνιφ ηεο,
θαζψο θαη ηεο «αμηνιφγεζεο ηεο ζπλέπεηαο κεηαμχ ησλ εζφδσλ/εμφδσλ θαη
νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ, ηφζν ζε ζπλνιηθφ επίπεδν φζν θαη ζε επίπεδν κνλάδαο». Ζ
Eurostat δήηεζε απφ ηελ ΔΤΔ λα δειψζεη «εάλ απηή ε εξγαζία γίλεηαη θαη απφ
πνηνλ».
Ζ Eurostat επηζήκαλε δηάθνξεο αδπλακίεο ζην νηθνλνκηθφ θνκκάηη ηεο έξεπλαο: (i)
αηζζεηά ρακειέο θαηλνκεληθέο απνδφζεηο ζην ραξηνθπιάθην νκνιφγσλ, (ii) ε
θαηλνκεληθή απφδνζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαηλφηαλ αηεθκεξίσηα πςειή, (iii) ηα
έζνδα απφ κεξίζκαηα κεηψλνληαη θάηη πνπ δελ ζπλάδεη κε ππνηηζέκελεο καδηθέο
αγνξέο κεηνρψλ. Έηζη, ε Eurostat εμέθξαζε αλεζπρίεο ζρεηηθά κε ηε ζπλέπεηα ησλ
ζηνηρεηψλ πνπ παξέρνληαη απφ ηελ έξεπλα.
Οη ειιεληθέο ζηαηηζηηθέο αξρέο έζηεηιαλ ζηε Eurostat εμεγήζεηο ζηηο 14 επηεκβξίνπ
2005. Ζ Eurostat ζηελ απάληεζή ηεο ζε απηή ηελ επηζηνιή (16 επηεκβξίνπ 2005)
θαηέιεγε σο εμήο ζε ζρέζε κε ην δήηεκα ησλ ΟΚΑ:
«Βάζεη ησλ παξαπάλσ, νη ινγαξηαζκνί ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ είλαη πιήξσο
αμηφπηζηνη. Πξνηείλνπκε ηελ θαηαγξαθή πην ινγηθψλ ξνψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ, αλ θαη
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αηζζεηά πςειφηεξσλ απφ απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ έξεπλα γηα ηνπο νξγαληζκνχο
θνηλσληθήο αζθάιηζεο, θαη ηε ιήςε κέηξσλ γηα ηε κείσζε ηεο ξνήο αδηθαηνιφγεησλ
εηζπξαθηέσλ θαη απνθιίζεσλ. Απηφ θαίλεηαη φηη ζα νδεγήζεη ζε κηα αλαζεψξεζε ηνπ
ειιείκκαηνο / πιενλάζκαηνο, κέρξη λα νινθιεξσζεί κηα πην νινθιεξσκέλε έξεπλα
ζρεηηθά κε ηε ζπλέπεηα ηεο έξεπλαο γηα ηνπο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο.»
Σν 2006, ε Eurostat έθαλε δχν κεζνδνινγηθέο επηζθέςεηο ζηελ Διιάδα (ζηηο 29/5-2/6
θαη ζηηο 27-29/9). Έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο απηψλ ησλ απνζηνιψλ ήηαλ ε απνζαθήληζε
ησλ δεηεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ ΟΚΑ. ηελ
πξαγκαηηθφηεηα, κηα ζαθήο αηηία γηα ηηο επηθπιάμεηο πνπ είραλ εθθξαζηεί ζρεηηθά κε
ηελ αμηνπηζηία ησλ ειιεληθψλ ζηνηρείσλ ηεο ΓΤΔ, ήηαλ νη ινγαξηαζκνί ησλ
νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Παξφιν πνπ είρε μεθηλήζεη κηα λέα Έξεπλα , ε
Eurostat ζπλέρηδε λα παξαηεξεί κηα κφληκε ζεκαληηθή δηαθνξά.
Ζ Eurostat εληφπηζε έλα ζπζηεκαηηθφ ζθάικα ζηε ρξήζε ηεο Έξεπλα θαη πξνβιήκαηα
ζην ζρεδηαζκφ ηεο 10. Ζ Eurostat παξαηήξεζε κηα ζαθή έιιεηςε θπξηφηεηαο απφ ηε
κεξηά ηεο ΔΤΔ, ε νπνία δελ ζεσξνχζε φηη ήηαλ ππεχζπλε γηα ηελ εζσηεξηθή ζπλέπεηα
ηεο Έξεπλαο.
Ζ Eurostat πξαγκαηνπνίεζε ζπλερείο ειέγρνπο θπξίσο ζε ζπλνιηθφ επίπεδν, νη νπνίνη
απνθάιπςαλ κεγάιεο αλαληηζηνηρίεο κεηαμχ εηζξνψλ θαη εθξνψλ, απφ ηε κηα κεξηά,
θαη κεηαμχ απνζεκάησλ θαη ξνψλ, απφ ηελ άιιε («θάζεηνη» θαη «νξηδφληηνη» έιεγρνη
αληηζηνίρσο). Δληνχηνηο, ε Eurostat παξαηήξεζε φηη απηέο νη κεγάιεο αλαληηζηνηρίεο
έηεηλαλ λα αληηζηαζκίδνπλ ε κία ηελ άιιε ζε θάπνην βαζκφ. Ζ Eurostat δήηεζε απφ
ηελ ΔΤΔ λα θάλεη εζσηεξηθνχο ειέγρνπο, κνλάδα πξνο κνλάδα.
Δπίζεο, ε Eurostat έβγαιε ην ζπκπέξαζκα φηη ε ηξέρνπζα ρξήζε ησλ Δξεπλψλ κπνξεί
λα είλαη απνδεθηή, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη παξέρνπλ επαξθή θάιπςε ησλ κνλάδσλ θαη
είλαη επαξθψο έγθαηξεο. Εεηήζεθε απφ ηελ ΔΤΔ λα αλαιάβεη ζπλνιηθή επζχλε γηα ηα
απνηειέζκαηα ηφζν ηνπ κε ρξεκαηννηθνλνκηθνχ φζν θαη ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ
κέξνπο. Μαθξνπξφζεζκα, ν λφκνο ζα πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη
φηη νη δεκφζηεο κνλάδεο ζα παξέρνπλ ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο ζε
δεκνζηνλνκηθή βάζε ζηνλ θνξέα πνπ ηνπο επνπηεχεη ή ζηελ ΔΤΔ θαη ζα ηηο
δεκνζηεχνπλ.
ηελ Έθζεζε ησλ Μεζνδνινγηθψλ απνζηνιψλ ηνπ 2006, ε Eurostat έθαλε 7 ζπζηάζεηο
γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ζηνηρείσλ γηα ηηο ζπλαιιαγέο ηνπ ππν-ηνκέα ησλ
ΟΚΑ. ε ηέζζεξηο πεξηπηψζεηο, νη απαηηνχκελεο ελέξγεηεο νινθιεξψζεθαλ πιήξσο. ε
δχν πεξηπηψζεηο νη ελέξγεηεο είραλ ζρεδφλ νινθιεξσζεί θαη ζε κία πεξίπησζε ήηαλ
αθφκα ζε εμέιημε (βιέπε Παξάξηεκα 5).
Ζ θαηάζηαζε κεηά ηε κεζνδνινγηθή επίζθεςε ηνπ 2006
ηε ζεηξά αηηεκάησλ γηα παξνρή επεμεγήζεσλ γηα ηελ θνηλνπνίεζε ΓΤΔ ηνπ Απξηιίνπ
2007, ε Eurostat δήηεζε απφ ηελ ΔΤΔ λα εμεγήζεη ηε ζηαηηζηηθή δηαθνξά πνπ
παξαηεξνχληαλ ζηνλ πίλαθα 3Δ ηεο θνηλνπνίεζεο ηεο ΓΤΔ (ππνηνκέαο ηεο
θνηλσληθήο αζθάιηζεο). Ζ ΔΤΔ απέδσζε απηή ηε ζηαηηζηηθή δηαθνξά ζηελ
«πξνζσξηλή θχζε ησλ ζηνηρείσλ γηα ηνπο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, αθνχ ε
θάιπςε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ κέρξη εθείλν ην ζηάδην ήηαλ αηειήο. Αλακέλνπκε έλα
πνηνηηθά βειηησκέλν απνηέιεζκα, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ κε ηελ πξνζζήθε ησλ πηλάθσλ ειέγρνπ».
10

Μεηά ηηο παξαηεξήζεηο ηεο Eurostat, ε έξεπλα ηξνπνπνηήζεθε θαη θάπνηα απφ ηα πξνβιήκαηα εμαιείθζεθαλ.
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ηε ζεηξά αηηεκάησλ γηα παξνρή επεμεγήζεσλ κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ΓΤΔ ηνπ
Απξηιίνπ 2008, ε Eurostat επηζήκαλε ηε ρακειή θάιπςε ηνπ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο
αζθάιηζεο γηα ην έηνο n-1 ζε ζρέζε κε ηελ πξψηε θνηλνπνίεζε, δεδνκέλεο ηεο
δέζκεπζεο ηεο ΔΤΔ κεηά ηε κεζνδνινγηθή επίζθεςε ηεο Eurostat γηα ηελ επηηάρπλζε
ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο πιήξνπο ή ζρεδφλ πιήξνπο θάιπςεο ησλ
Οξγαληζκψλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο.
Σν δηάζηεκα 2-3 Ηνπλίνπ 2008, ε Eurostat πξαγκαηνπνίεζε επίζθεςε ζηελ Διιάδα ζηα
πιαίζηα ηεο ΓΤΔ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο, ζπδεηήζεθε κεηαμχ άιισλ ην
δήηεκα ηεο εγθαηξφηεηαο ησλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ Έξεπλα. Ζ
Eurostat πιεξνθνξήζεθε, φηη ην 2008 νη ειιεληθέο ζηαηηζηηθέο αξρέο έζηεηιαλ ηελ
εηήζηα Έξεπλα ζε φιεο ηηο δεκφζηεο κνλάδεο γηα πξψηε θνξά ηνλ Ηαλνπάξην (ζηηο 11
Ηαλνπαξίνπ), θαη εμαθνινχζεζαλ θαη ζην κέιινλ λα απνζηέιινπλ θαζπζηεξεκέλα ηα
εξσηεκαηνιφγηα (ην 2007 ε απνζηνιή έγηλε κφιηο ηνλ Απξίιην, εμαηηίαο
θαζπζηεξήζεσλ ζηελ εθηχπσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηεο λέαο έξεπλαο). Δλψ σο
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ είρε νξηζηεί ε 20 ε
Φεβξνπαξίνπ, πνιιέο κνλάδεο κεηαμχ ησλ νπνίσλ κεξηθνί απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο
νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ αληαπνθξίζεθαλ.
ην πιαίζην ησλ ζρεηηθψλ επεμεγήζεσλ, νη ειιεληθέο ζηαηηζηηθέο αξρέο επεζήκαλαλ,
φηη ν θαηλνχξηνο λφκνο κεηαξξχζκηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο
αζθάιηζεο αλακελφηαλ λα δηεπθνιχλεη ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο ζηνηρείσλ, θαζψο
πξνέβιεπε κείσζε ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο απφ 126 ζε 13. Σα εηήζηα
ζηνηρεία γηα απηνχο ηνπο 13 νξγαληζκνχο αλακελφηαλ αξρηθά γηα ην 2009, λα
ζπκπεξηιεθζνχλ δειαδή ζηελ πξψηε θνηλνπνίεζε ηνπ 2010.
Οη ειιεληθέο ζηαηηζηηθέο αξρέο αλέθεξαλ, φηη νη δεκφζηνη θνξείο, κε ην λφκν πνπ
αλακελφηαλ λα ςεθηζηεί κέρξη ην ηέινο ηνπ έηνπο, ζα ππνρξεψλνληαλ λα
ζπκπιεξψζνπλ δεφλησο θαη έγθαηξα ηα εξσηεκαηνιφγηα ηεο έξεπλαο.
Ζ Eurostat εμέθξαζε αλεζπρίεο γηα ην γεγνλφο, φηη ηα εηήζηα ζηνηρεία γηα ην
πξνεγνχκελν έηνο , n-1, είραλ βαζηζηεί ζηα απνηειέζκαηα ησλ 3 ηξηκήλσλ απφ ηα
απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, ηφζν γηα ηα ζηνηρεία ηνπ 2006 φζν θαη γηα απηά ηνπ 2007,
ελψ ε Eurostat είρε ηελ εληχπσζε, φηη ε εηήζηα έξεπλα ζα ήηαλ δηαζέζηκε εγθαίξσο
γηα ηνλ Απξίιην. Ζ Eurostat επηζήκαλε, φηη ε κεζνδνινγηθή απνζηνιή (ηνπ 2006) δελ
είρε πξνβιέςεη απηή ηελ έθβαζε θαη έθαλε ηηο εθηηκήζεηο ηεο βάζεη ηεο εηήζηαο
έξεπλαο: ην εξσηεκαηνιφγην ηεο εηήζηαο έξεπλαο ππνηίζεην φηη ζα είρε απνζηαιεί
έγθαηξα θαη ζα είρε ππνζηεί αξθεηά γξήγνξα ηελ θαηάιιειε επεμεξγαζία ηνπιάρηζηνλ
γηα ηνπο κεγαιχηεξνπο θνξείο, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί κηα θαιή εθηίκεζε ηνλ
Απξίιην. Μάιηζηα ε Eurostat ζεκεηψλεη, φηη ζηε κεζνδνινγηθή έθζεζε αλαθεξφηαλ ε
πξφζεζε ησλ ειιεληθψλ αξρψλ λα δηαθφςνπλ ηελ ηξηκεληαία έξεπλα, θάηη ζην νπνίν
είρε αληηηαρζεί ε Eurostat.
Ζ ΔΤΔ επεζήκαλε, φηη πνιινί νξγαληζκνί θνηλσληθήο αζθάιηζεο έθιεηζαλ ηνπο
ινγαξηαζκνχο ηνπο κεηαμχ ηνπ Απξηιίνπ θαη ηνπ Οθησβξίνπ, γεγνλφο πνπ ζα
κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη δπζθνιίεο ζηελ αληαπφθξηζε ησλ εξεπλφκελσλ θνξέσλ.
ην πιαίζην απηφ, ε Eurostat πξφηεηλε λα γίλεη κηα ξχζκηζε, ζχκθσλα ηελ νπνία ηα
απνηειέζκαηα ησλ εηήζησλ εξεπλψλ ζα ρξεζηκνπνηνχληαλ θαηά πξνηεξαηφηεηα, ζε
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ζπλδπαζκφ κε ηελ επηθνπξηθή αμηνπνίεζε ησλ ηξηκεληαίσλ απνηειεζκάησλ, κε ζθνπφ
ηελ εθηίκεζε ησλ πην πξφζθαησλ εμειίμεσλ. Ωζηφζν, απηή ε πξφηαζε πξνυπέζεηε φηη
ε ΔΤΔ ζα έπξεπε λα θαηαβάιιεη πξνζπάζεηα ψζηε λα ζπγθεληξψλνληαη άκεζα απηά
ηα εηήζηα ζηνηρεία. Δπηπιένλ, ε Eurostat πξφηεηλε ε Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο (ΣηΔ) λα
αλαιάβεη πεξηζζφηεξν πξννξαηηθή δξάζε γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη αμηνπνίεζε φισλ
ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο ζε επίπεδν ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη ζε
επίπεδν ηζνινγηζκνχ.
ην δηάζηεκα 15-19 επηεκβξίνπ ηνπ 2008, ε Eurostat πξαγκαηνπνίεζε αθφκα κία
κεζνδνινγηθή επίζθεςε ζηελ Διιάδα. Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο επίζθεςεο, ε
Eurostat, επαλεμέηαζε κεηαμχ άιισλ ηηο πεγέο ησλ ζηνηρείσλ γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ
ινγαξηαζκψλ ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη δηαπίζησζε φηη δελ είρε
ζεκεησζεί ηθαλνπνηεηηθή πξφνδνο φζνλ αθνξά ζηελ πην εκπεξηζηαησκέλε αμηνπνίεζε
ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο.
ηε ζεηξά αηηεκάησλ γηα παξνρή επεμεγήζεσλ θαηά ηελ πεξίνδν αμηνιφγεζεο κεηά
ηελ θνηλνπνίεζε ΓΤΔ ηνπ Απξηιίνπ 2009, έγηλε ππφκλεζε ζηηο ειιεληθέο ζηαηηζηηθέο
αξρέο, γηα ηε ζπκθσλία πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απνζηνιήο ηνπ
επηεκβξίνπ ηνπ 2008, ε νπνία πξνέβιεπε ηελ αλάιεςε ελεξγεηψλ γηα ηελ πιεξέζηεξε
αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Έξεπλαο. Ζ ΔΤΔ απάληεζε σο εμήο: «Διιηπή (ή
πξνβιεκαηηθά γεληθά) εξσηεκαηνιφγηα απνζηέιινληαη εθ λένπ. Ζ θάιπςε γηα ην έηνο
2008 είλαη βειηησκέλε ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε θάιπςε γηα ην έηνο 2007 ηεο
Κνηλνπνίεζεο ΓΤΔ ηνπ Απξηιίνπ 2008. Υξεζηκνπνηνχληαη γηα πξψηε θνξά ηα εηήζηα
ζηνηρεία (βιέπε παξαθάησ γηα κεζνδνινγία, πνζνζηφ αληαπφθξηζεο, θάιπςε θιπ.)».
Αλαζεψξεζε ηεο 21 εο Οθησβξίνπ 2009
ην δηάζηεκα 16-18 Ννεκβξίνπ 2009, ζηα πιαίζηα ηεο κεζνδνινγηθήο επίζθεςεο ΓΤΔ
ζηελ Διιάδα, ε Eurostat ζπδήηεζε ηελ αλαζεψξεζε πξνο ηα θάησ ηνπ πιενλάζκαηνο
ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (ΟΚΑ) γηα ην 2008 θαηά 600 εθαηνκκχξηα
επξψ, κεηαμχ ησλ θνηλνπνηήζεσλ ΓΤΔ ηνπ Απξηιίνπ θαη ηνπ Οθησβξίνπ ηνπ 2009.
Μάιηζηα, ε Eurostat εμέθξαζε ηελ έθπιεμή ηεο γηα ην κέγεζνο απηήο ηεο κείσζεο,
δεδνκέλεο ηεο δήισζεο ηεο ΔΤΔ ηνλ Απξίιην ηνπ 2009, φηη «ηα ζηνηρεία γηα φια ηα
κεγάια αζθαιηζηηθά ηακεία θαη ηα λνζνθνκεία έρνπλ ζπιιερζεί γηα ην 2008». Βάζεη
απηήο ηεο δήισζεο, φπσο επίζεο βάζεη ηνπ γεγνλφηνο, φηη ε θάιπςε ησλ ΟΚΑ (ζε
επίπεδν ζπλνιηθψλ δαπαλψλ θαη εζφδσλ ) θπκαηλφηαλ ήδε ζην 90% ηνλ Απξίιην, ήηαλ
ζαθέο, ζπκπέξαλε ε Eurostat, φηη θάηη δελ πήγαηλε θαιά δεδνκέλνπ επίζεο ηνπ
γεγνλφηνο, φηη ρσξίο ηε δηφξζσζε πνπ είρε επηβιεζεί απφ ηε Eurostat ηνλ Απξίιην κε
ζθνπφ ηε κείσζε ηεο ζηαηηζηηθήο δηαθνξάο ηνπ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ε
δηαθνξά δελ ζα αλεξρφηαλ ζηα πεξίπνπ 600 εθαηνκκχξηα € αιιά ζρεδφλ ζην 1,1
δηζεθαηνκκχξην €. Ωο εθ ηνχηνπ, πξνθάιεζε έθπιεμε ην γεγνλφο φηη κε ηφζν κεγάιε
θάιπςε, ε νπνία είρε ήδε επηηεπρζεί ηνλ Απξίιην ηνπ 2009, ηα ζηνηρεία κπνξνχζαλ λα
αιιάμνπλ ηφζν πνιχ απφ ηνλ Απξίιην κέρξη ηνλ Οθηψβξην κφλν εμαηηίαο ησλ λέσλ
απαληήζεσλ απφ ηα ηακεία θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαηά ηε δηάξθεηα απηνχ ηνπ
δηαζηήκαηνο. Γεδνκέλεο ηεο θαηάζηαζεο θαη ησλ ακθηβνιηψλ ζρεηηθά κε ηηο εμεγήζεηο
πνπ έδσζε ε ΔΤΔ, ε Eurostat δήηεζε απφ ηελ ΔΤΔ ηε ζχληαμε κηαο έθζεζεο γηα ην
δήηεκα απηφ, ζηελ νπνία λα πεξηγξάθεηαη ιεπηνκεξψο ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηνπ
ειιείκκαηνο/πιενλάζκαηνο (Β.9) ησλ ΟΚΑ θαη ησλ λνζνθνκείσλ ηνλ Απξίιην θαη ζηηο
2 Οθησβξίνπ ηνπ 2009.
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ηελ έθζεζε πνπ έζηεηιε ε ΔΤΔ ζηε Eurostat ζηηο 30 Ννεκβξίνπ ηνπ 2009, ε
αλαζεψξεζε απνδφζεθε θαηά θχξην ιφγν α) ζηα λεφηεξα ζηνηρεία (λέα
εξσηεκαηνιφγηα πνπ ειήθζεζαλ απφ ηνλ Απξίιην κέρξη ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2009,
απμάλνληαο ηελ θάιπςε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
εζφδσλ θαη δαπαλψλ πεξίπνπ θαηά 2%, β)ζην γεγνλφο φηη ηα ηξηκεληαία
εξσηεκαηνιφγηα, ζηα νπνία βαζίδνληαη νη εθηηκήζεηο γηα ηνλ Απξίιην, δελ
αμηνπνηνχληαη εμίζνπ κε ηα εηήζηα εξσηεκαηνιφγηα, επεξεάδνληαο έηζη ηελ πνηφηεηα
ησλ εθηηκήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ θνηλνπνίεζε ηνπ Απξηιίνπ θαη γ) ζηε
δηαδηθαζία ελνπνίεζεο ησλ ΟΚΑ, ε νπνία θαίλεηαη λα έρεη θαηαζηήζεη πνιχπινθε ηελ
δηαδηθαζία ππνβνιήο ζηνηρείσλ απφ ηνπο εξεπλψκελνπο δεκφζηνπο θνξείο.
ε κία δεχηεξε έθζεζε πνπ έζηεηιε ε ΔΤΔ ζηε Eurostat ζηηο 11 Γεθεκβξίνπ ηνπ
2009, θαίλεηαη φηη γηα ηνπο ΟΚΑ παξαιήθζεθαλ 85 εξσηεκαηνιφγηα (απφ ην ζχλνιν
ησλ 126 νξγαληζκψλ) κέρξη ηελ ππνβνιή ζηνηρείσλ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2009. 3 απφ
απηά εζηάιεζαλ πίζσ (πξνθαλψο εμαηηίαο ζνβαξψλ ειιείςεσλ) θαη 60 δηνξζψζεθαλ
ηειεθσληθά ή κε θαμ.
πκπέξαζκα
Οη ΟΚΑ απνηεινχλ έλαλ ζεκαληηθφ ππνηνκέα ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο ζηελ
πεξίπησζε ηεο Διιάδαο, θαζψο παξάγνπλ δηαξθψο πιεφλαζκα, θαιχπηνληαο ελ κέξεη
ηα επκεγέζε ειιείκκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη δηαξθψο απφ ηνλ ππνηνκέα ηεο θεληξηθήο
θπβέξλεζεο. Ζ βαζηθή πεγή ζηνηρείσλ γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ ινγαξηαζκψλ ησλ ΟΚΑ
είλαη ε εηήζηα θαη ηξηκεληαία έξεπλα πνπ δηεμάγεηαη απφ ηελ ΔΤΔ, θαιχπηνληαο ηφζν
ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο φζν θαη ηηο κε ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο ησλ ΟΚΑ.
Δπηπιένλ, πιεξνθνξίεο γηα ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο παξέρνληαη θαη κέζσ
ησλ Ννκηζκαηηθψλ θαη Σξαπεδηθψλ ηαηηζηηθψλ πνπ θαηαξηίδνληαη απφ ηελ Σξάπεδα
ηεο Διιάδνο.
Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, ε Eurostat έιαβε πνιιέο πξσηνβνπιίεο γηα ηε
δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο αμηνπηζηίαο ησλ πιεξνθνξηψλ γηα ηνπο
ινγαξηαζκνχο ησλ ΟΚΑ. Μάιηζηα, ε Eurostat έρεη ζπκβάιεη ζεκαληηθά, παξέρνληαο
ζπκβνπιέο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ Δξεπλψλ θαη ππνδεηθλχνληαο θαηλνχξηεο κεζφδνπο
γηα ηελ επαιήζεπζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο εζσηεξηθήο ζπλνρήο ησλ ζηνηρείσλ πνπ
πεξηέρνληαη ζηα εξσηεκαηνιφγηα. Δπίζεο, ε Eurostat παξνπζίαζε ζεκαληηθέο
πξνηάζεηο επί ησλ δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηε δηαρείξηζε ηεο Έξεπλαο.
Παξά ηηο πξνζπάζεηεο απηέο, ε Eurostat αληηκεηψπηζε ζεκαληηθά πξνβιήκαηα σο πξνο
ηελ πνηφηεηα ησλ ζηνηρείσλ ησλ ΟΚΑ, ηα νπνία αληηθαηνπηξίδνληαλ επαλεηιεκκέλσο
ζηε ζηαηηζηηθή δηαθνξά ζηνλ πίλαθα 3Δ (ηνκέαο θνηλσληθήο αζθάιηζεο) ζηηο
θνηλνπνηήζεηο ΓΤΔ ηνπ Απξηιίνπ. Ο θχξηνο ιφγνο γηα ηελ επαλεκθάληζε απνθιίζεσλ
(ζπλήζσο ζεηηθψλ, θαηαδεηθλχνληαο ππεξεθηίκεζε ηνπ θαηαγεγξακκέλνπ
πιενλάζκαηνο) θαίλεηαη φηη εληνπίδεηαη ζηελ έιιεηςε πιεξφηεηαο ησλ ζηνηρείσλ πνπ
αληινχληαη απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξψηεο θνηλνπνίεζεο, θαζψο
πνιινί ΟΚΑ δελ αληαπνθξίλνληαη εγθαίξσο. πλεπψο, ην ηζνδχγην ησλ ΟΚΑ (working
balance) αλαζεσξήζεθε ζεκαληηθά πξνο ηα θάησ ζηελ θνηλνπνίεζε ΓΤΔ ηνπ
Οθησβξίνπ ηνπ 2009 θαη γηα κηθξφηεξα πνζά, θαη ηα πξνεγνχκελα έηε.
Φαίλεηαη φηη ε θάιπςε ηεο έξεπλαο, παξά ηε βειηίσζε πνπ έρεη ζεκεησζεί κε ην
πέξαζκα ησλ ρξφλσλ, παξακέλεη κε ηθαλνπνηεηηθή, ελψ ηαπηφρξνλα νη αληζνζθέιεηεο
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(δηαθνξά κεηαμχ εηζξνψλ θαη εθξνψλ θαη ε θαηαγεγξακκέλε κεηαβνιή ηεο ηακεηαθήο
ξνήο) ζηα ζπκπιεξσκέλα εξσηεκαηνιφγηα παξακέλνπλ κεγάιεο. Ζ ΔΤΔ, ζην πιαίζην
ησλ θνηλνπνηήζεσλ ηνπ Απξηιίνπ, παξαιακβάλεη ειιηπείο πιεξνθνξίεο θαη ηα ζηνηρεία
πνπ ππνβάιεη γηα ηνπο ΟΚΑ βαζίδνληαη ζε εθηηκήζεηο.
9 Υπνηνκέαο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (ΟΤΑ)
Δηζαγσγή
εκεηψλεηαη, φηη ζε πνιιά θξάηε-κέιε ε θαηάξηηζε ησλ ινγαξηαζκψλ ησλ ΟΣΑ
ζχκθσλα ην ΔΛ 95 απνηειεί δχζθνιν εγρείξεκα θαη είλαη ζε γεληθέο γξακκέο ην
αδχλαην ζεκείν πνιιψλ θξαηψλ-κειψλ. Σα δηνηθεηηθά ζηνηρεία δηαηίζεληαη αξθεηά
αξγά ζηηο Δζληθέο ηαηηζηηθέο Τπεξεζίεο θαη/ή ε πνηφηεηα δελ είλαη πάληα θαιή κε
απνηέιεζκα θάπνηα θξάηε κέιε λα ρξεζηκνπνηνχλ ζηαηηζηηθέο έξεπλεο είηε γηα λα
αληηθαηαζηήζνπλ εμνινθιήξνπ ηα δηνηθεηηθά ζηνηρεία είηε γηα λα ειέγμνπλ ηελ
πνηφηεηά ηνπο.

Ζ θαηάζηαζε πξηλ ην 2004
εκεηψλεηαη, φηη ην δήηεκα ησλ ινγαξηαζκψλ ησλ ΟΣΑ ζπκπεξηιακβαλφηαλ ζηελ
αηδέληα ησλ απνζηνιψλ ΓΤΔ κεηαμχ ηεο Eurostat θαη ησλ ειιεληθψλ ζηαηηζηηθψλ
αξρψλ ηνπιάρηζηνλ απφ ην 2002, παξφιν πνπ ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηελ θαηάξηηζε
απηψλ ησλ ζηνηρείσλ δφζεθε απφ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2006.
Ζ θαηάζηαζε κεηά ην 2004
εκεηψλεηαη, φηη ν ηνκέαο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζηελ Διιάδα πεξηιακβάλεη
1033 δήκνπο θαη πεξίπνπ 1000 δεκφζηεο επηρεηξήζεηο. Σα ζηνηρεία γηα ηνπο δήκνπο
ζπιιέγνληαη κέζσ ελφο εηήζηνπ εθηεηακέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ, γλσζηνχ σο «γεληθή
απνγξαθή», έπεηηα απφ κεγάιε θαζπζηέξεζε (σζηφζν, ε θαζπζηέξεζε πεξηνξίζηεθε
απφ ηα ηέζζεξα ζηα ηξία ρξφληα). Σα ηειεπηαία ρξφληα νη ειιεληθέο ζηαηηζηηθέο αξρέο
ρξεζηκνπνηνχλ ηερληθέο θαη’ εθηίκεζε ππνινγηζκνχ πνπ βαζίδνληαη ζηηο εηήζηεο
Έξεπλεο θαη ζηα απνηειέζκαηα ζπγθεθξηκέλεο ηξηκεληαίαο έθζεζεο απνηειεζκάησλ
εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ απφ ην ΓΛΚ . Οη κνλάδεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο
έρνπλ ζπγθεθξηκέλν πίλαθα ινγαξηαζκψλ. Σα ινγηζηηθά απνηειέζκαηα δελ
ζπγθεληξψλνληαη ζε θεληξηθφ επίπεδν απφ ην αξκφδην επνπηεχνλ ππνπξγείν. Οη
εθηειέζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ απνζηέιινληαη ζην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ κφλν
θαηφπηλ έγθξηζεο απφ ηα αξκφδηα δεκνηηθά ζπκβνχιηα. χκθσλα κε ην λφκν
3463/2006, ηα δεκνηηθά ζπκβνχιηα πξέπεη λα εγθξίλνπλ ηηο εθηειέζεηο ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνλ ηζνινγηζκφ (γηα ην πξνεγνχκελν έηνο) ην αξγφηεξν κέρξη ηα
ηέιε επηεκβξίνπ. Μεηά ηελ έγθξηζή ηνπο, νη εθηειέζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη νη
ηζνινγηζκνί ππνβάιινληαη ζην Διεγθηηθφ πλέδξην ην αξγφηεξν κέρξη ηνλ Οθηψβξην.
Ζ Έξεπλα ππέζηε ηξνπνπνίεζε ην 2005, πξνθεηκέλνπ λα πξνζαξκνζηεί ζην λέν
ζχζηεκα ηαμηλφκεζεο, ην νπνίν εθαξκφδεηαη ζηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ ΟΣΑ. Ζ
Έξεπλα πξνζαξκφζηεθε ζηα ηδηαίηεξα δεδνκέλα ησλ ΟΣΑ θαη δηαθέξεη απφ ην
εξσηεκαηνιφγην πνπ εθαξκφδεηαη ζε άιινπο δεκφζηνπο θνξείο. Σν εξσηεκαηνιφγην
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ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξνρή δεηθηψλ γηα ηελ πξνβνιή ησλ απνηειεζκάησλ ησλ
απνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ πνπ είλαη δηαζέζηκα ζήκεξα.
εκεηψλεηαη, φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεζνδνινγηθήο επίζθεςεο ηεο Eurostat ζηελ
Διιάδα ηνλ Ηνχλην ηνπ 2006, ζπδεηήζεθε ε πξαθηηθή θαηάξηηζεο γηα ηνπο
ινγαξηαζκνχο ησλ ΟΣΑ. ε απηφ ην πιαίζην ζπδεηήζεθε ιεπηνκεξψο ην
«Δξσηεκαηνιφγην γηα ηελ ηξηκεληαία θαη εηήζηα έξεπλα
θνξέα ηεο γεληθήο
θπβέξλεζεο 11 (ην νπνίν απνθαιείηαη «Έξεπλα»), πνπ δηεμάγεηαη απφ ηελ ΔΤΔ κε
ζθνπφ ηελ απφθηεζε ησλ απαξαίηεησλ πιεξνθνξηψλ απφ φινπο ηνπο δεκφζηνπο
θνξείο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ νξγαληζκψλ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο.
Ζ θάιπςε ηεο Έξεπλαο ήηαλ ειιηπήο, θαζψο ιηγφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο δεκφζηνπο
θνξείο αληαπνθξίζεθαλ. ην κέηξν πνπ απνθξίζεθαλ νη κεγαιχηεξνη θνξείο, κπνξνχκε
λα πνχκε φηη ε θάιπςε ήηαλ θαηά ηη πςειφηεξε σο πξνο ηηο ζπλνιηθέο δαπάλεο.
Μεηά ηηο ζπδεηήζεηο, ε ΔΤΔ δεζκεχηεθε λα επηθπξψζεη ηα απνηειέζκαηα ηεο
Έξεπλαο κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ ειέγρσλ κεκνλσκέλεο ζπλέπεηαο θαη
επινγνθάλεηαο θαη λα έξζεη ζε επαθή κε ηνπο κεγαιχηεξνπο δήκνπο, ζηνπο
ινγαξηαζκνχο ησλ νπνίσλ παξαηεξνχληαη ζεκαληηθέο αλαθξίβεηεο, αξρηθά γηα ηα
εξσηεκαηνιφγηα γηα ην 2005 θαη θαηά ζπλέπεηα θαη γηα ηα εξσηεκαηνιφγηα ησλ
ππφινηπσλ εηψλ. Δπηπιένλ, ε ΔΤΔ δεζκεχηεθε λα πξνβεί ζε ζχγθξηζε ησλ ζηνηρείσλ
ηεο απνγξαθήο θαη ηεο Έξεπλαο, ειέγρνληαο θάζε δήκν κεκνλσκέλα, ή ηνπιάρηζηνλ
ηνπο κεγαιχηεξνπο δήκνπο, φπσο επίζεο λα αμηνινγήζεη ηελ πνηφηεηα ηεο Έξεπλαο θαη
ηελ αληηζηνηρία ησλ ζηνηρείσλ ηεο κε απηψλ ηεο απνγξαθήο. Απηή ε ζχγθξηζε ζα
δηεμαγφηαλ κε ηα ζηνηρεία πνπ είραλ ζπιιερζεί απφ ηε Γηεχζπλζε 30 ηνπ ΓΛΚ. Ζ
Eurostat ζχλεζηεζε ηε κείσζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ ζηελ αληαπφθξηζε ηεο Έξεπλαο.
11

Σν εηήζην εξσηεκαηνιφγην (Έξεπλα) ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ
πεξηπηψζεσλ.
Απφ ηε κεζνδνινγηθή επίζθεςε ην 2006, ε Eurostat πξφηεηλε ηε βειηίσζε ηεο θάιπςεο
ηεο Έξεπλαο, θαζψο επίζεο θαη ηε ρξήζε ησλ εθζέζεσλ πξνυπνινγηζκνχ πνπ
ππνβάιινληαη ζην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ κε ζθνπφ ηε δηαζηαχξσζε ησλ ζηνηρείσλ
ηεο Έξεπλαο θαη ηεο Απνγξαθήο. Ωζηφζν, νη ειιεληθέο αξρέο ζεψξεζαλ φηη ε
δηαζηαχξσζε ησλ ζηνηρείσλ κε ηα ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ «δελ ήηαλ
εθηθηή».
Σα ηειεπηαία ρξφληα ρξεζηκνπνηνχληαλ ηερληθέο θαη’ εθηίκεζε ππνινγηζκνχ, νη νπνίεο
βαζίδνληαλ ηφζν ζηελ Έξεπλα φζν θαη ζηνλ εηδηθφ απνινγηζκφ ζην ΓΛΚ. Ζ Eurostat
πξφηεηλε θάπνηεο ηξνπνπνηήζεηο ησλ ελ ιφγσ ηερληθψλ.
Όζνλ αθνξά ζηελ θάιπςε ηεο έξεπλαο, ε Eurostat ηε ζεψξεζε εμαηξεηηθά ειιηπή θαη
πξφηεηλε ηε δηαθνπή ρξήζεο ηεο δεηγκαηνιεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζην κέιινλ, ηελ νπνία
ζθφπεπε λα εθαξκφζεη θαη κειινληηθά ε ΔΤΔ.
Ζ Eurostat παξαηήξεζε δηαθνξέο κεηαμχ ησλ απνηειεζκάησλ ηεο απνγξαθήο/ Έξεπλαο
θαη ησλ Ννκηζκαηηθψλ θαη Σξαπεδηθψλ ζηαηηζηηθψλ. Ζ Eurostat επεζήκαλε, φηη ε ΣηΔ
ζα έπξεπε λα θάλεη πην ζπγθεθξηκέλεο ζπγθξίζεηο, παξφκνηεο εάλ είλαη δπλαηφ κε ηηο
ζπγθξίζεηο πνπ γίλνληαη γηα ηνπο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Ζ ΣηΔ, σζηφζν,
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ζεψξεζε εμαηξεηηθά δχζθνιε ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ εγρεηξήκαηνο δεδνκέλνπ ηνπ
κεγάινπ αξηζκνχ απηψλ ησλ ηδξπκάησλ θαη ηεο επξείαο δηαζπνξάο ησλ θαηαζέζεψλ
ηνπο ζε εκπνξηθέο ηξάπεδεο.
Μεηά ηηο κεζνδνινγηθέο επηζθέςεηο ην 2006, ε Eurostat θαη ε ΔΤΔ ζπκθψλεζαλ
ζηελ αλαγθαηφηεηα αλάιεςεο πνιιψλ ελεξγεηψλ απφ ηηο ειιεληθέο ζηαηηζηηθέο αξρέο,
κε ζθνπφ, κεηαμχ άιισλ, ηε βειηίσζε ηεο θαηάξηηζεο ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ ππνηνκέα
ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. Οη ελέξγεηεο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην Παξάξηεκα 5.
Γηα ηελ θνηλνπνίεζε ηνπ ειιείκκαηνο θαη ηνπ ρξένπο ηνπ Οθησβξίνπ ηνπ 2006, ε
ΔΤΔ επηβεβαίσζε ηνλ έιεγρν ηνπ θαηά πξνζέγγηζε ππνινγηζκνχ ηνπ
ειιείκκαηνο/πιενλάζκαηνο, πνπ βαζίδνληαλ ζε επξείο δείθηεο θαη απνθάζηζε λα
θξαηήζεη ηελ ηξέρνπζα πξαθηηθή, ε νπνία ζπληεινχζε ζηε δηεμαγσγή ελφο πην
ζπληεξεηηθνχ απνηειέζκαηνο. Δπίζεο, απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηνπ Οθησβξίνπ ηνπ 2006,
ε ΔΤΔ ππνβάιιεη ηνλ πίλαθα 2Γ ηεο ΓΤΔ, ζηνλ νπνίν παξνπζηάδνληαλ ηα ζηάδηα ηεο
κεηάβαζεο απφ ην ηζνδχγην ηεο Απνγξαθήο ζην έιιεηκκα/πιεφλαζκα.
Απφ ην 2007, ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ δεηήζεθαλ δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηηο
θνηλνπνηήζεηο ειιείκκαηνο θαη ρξένπο ηνπ Απξηιίνπ θαη ηνπ Οθησβξίνπ, δεηήζεθε απφ
ηηο ειιεληθέο ζηαηηζηηθέο αξρέο λα παξάζρνπλ ζηε Eurostat πιεξνθνξίεο γηα: ηα
ζπγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο (εηζξνέο, εθξνέο θαη κεηαβνιέο ηακεηαθήο
ξνήο), ηα πνζνζηά θάιπςεο ηεο έξεπλαο, ηνπο ιφγνπο γηα ηηο απμήζεηο ηνπ ηζνδπγίνπ
ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θιπ.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο κεζνδνινγηθήο επίζθεςεο ηεο Eurostat ζηελ Διιάδα ην
Ννέκβξην ηνπ 2009, ε ζπδήηεζε γηα ηα ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ έξεπλα γηα
ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε δελ ζρεηηδφηαλ ηφζν κε ηελ αλαζεψξεζε ησλ ζηνηρείσλ γηα
ην έηνο 2008, θαηά ηελ πεξίνδν κεηαμχ ησλ θνηλνπνηήζεσλ ηνπ Απξηιίνπ θαη ηνπ
Οθησβξίνπ ηνπ 2009 (έλα πνζφ πνπ πεξηνξηδφηαλ ζηα 50 εθαηνκκχξηα €) φζν κε ην
γεγνλφο, φηη ε δηνίθεζε ηεο ΔΤΔ απνθάζηζε πξνθαλψο ηνλ Αχγνπζην, ή εμέηαδε ηφηε
ην ελδερφκελν, λα θαηαξγήζεη ηελ ηξηκεληαία έξεπλα. Ζ έξεπλα απηή επηηξέπεη κία
αμηφπηζηε εθηίκεζε ηνπ πιενλάζκαηνο/ρξένπο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο γηα ην
πξνεγνχκελν έηνο ψζηε λα είλαη δηαζέζηκν κέρξη ηα ηέιε Μαξηίνπ ηνπ ηξέρνληνο
έηνπο. Αληί ηεο παξάιιειεο δηεμαγσγήο κηαο ηξηκεληαίαο θαη κηαο εηήζηαο έξεπλαο,
απνθαζίζηεθε, ή ππήξραλ γεληθφηεξα ζθέςεηο, γηα ηε ζπγρψλεπζε ησλ δχν εξεπλψλ,
κε απνηέιεζκα ηε δηεμαγσγή κφλν κίαο εηήζηαο έξεπλαο, ε νπνία ζα δηεμαγφηαλ
λσξίηεξα εληφο ηνπ έηνπο. Ζ Eurostat εμέθξαζε ηε δηαθσλία ηεο κε απηή ηελ απφθαζε
δηφηη:
-

-

κηα ηέηνηα απφθαζε δελ ζα έπξεπε θαλ λα είλαη ππφ εμέηαζε, θαζψο ζηα
πιαίζηα ησλ βαζηθψλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο κεζνδνινγηθήο επίζθεςεο ηνπ 2006
ε έξεπλα είρε θξηζεί απφ θνηλνχ σο απαξαίηεην κέηξν γηα ηελ παξαγσγή
αμηφπηζησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε·
εθφζνλ ππήξραλ ζθέςεηο γηα ηελ θαηάξγεζε ηεο κηαο εθ ησλ δχν εξεπλψλ, ζα
έπξεπε λα είρε πξνεγεζεί ζπδήηεζε κε ηε Eurostat·
εθφζνλ είρε ιεθζεί ήδε ε απφθαζε θαη δελ είρε πξνεγεζεί ζπδήηεζε κε ηε
Eurostat, ε Eurostat ζα έπξεπε ηνπιάρηζηνλ λα έρεη ελεκεξσζεί γηα απηή ηελ
απφθαζε.
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ηηο 11 Γεθεκβξίνπ ηνπ 2009, ε ΔΤΔ έδσζε θάπνηεο εμεγήζεηο ζρεηηθά κε ηελ λέα
έξεπλα. Ωζηφζν, νη απαληήζεηο δελ ήηαλ ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεηηθέο θαη ε Eurostat ζα
ζπλέρηζε λα ζέηεη εξσηήκαηα γηα ην δήηεκα. χκθσλα κε ηελ ΔΤΔ, ηα ζηνηρεία ησλ
δήκσλ επί ηνπ παξφληνο «ζπιιέγνληαλ κέζσ ελφο εμαληιεηηθνχ εηήζηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ, ην νπνίν απνθαιείηαη « γεληθή απνγξαθή», κε κεγάιε θαζπζηέξεζε
(γηα ηελ θνηλνπνίεζε ηνπ Οθησβξίνπ ηνπ 2009 ήηαλ δηαζέζηκα κφλν ηα ζηνηρεία γηα ην
2006)». Ζ πξνηεηλφκελε λέα πξνζεζκία γηα ηε δηαβίβαζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ απφ
ηνπο εξεπλψκελνπο θνξείο ήηαλ ηα κέζα Φεβξνπαξίνπ ηνπ έηνπο n γηα ζηνηρεία ηνπ
έηνπο n-1. Δάλ ε ρξεκαηννηθνλνκηθή αμηνιφγεζε ησλ εξεπλψκελσλ δήκσλ δελ έρεη
νινθιεξσζεί κέρξη ην πέξαο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο, «ζα απνζηαινχλ ηα πξνζσξηλά
ζηνηρεία κε ηελ ππνρξέσζε ησλ εξεπλψκελσλ θνξέσλ λα απνζηείινπλ ηα ηειηθά
εξσηεκαηνιφγηα, φηαλ απηά γίλνπλ δηαζέζηκα,. Οη ειιεληθέο αξρέο ζθνπεχνπλ λα
ζηείινπλ κηα πξνζσξηλή πηινηηθή έξεπλα ζηνπο κεγαιχηεξνπο νξγαληζκνχο ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο, ε νπνία ζα δηεπθνιχλεη ηελ εθηίκεζε ηνπ πνζνζηνχ αληαπφθξηζεο θαη
ηεο εγθαηξφηεηαο ησλ απαληήζεσλ.
Ζ βειηίσζε ηεο εγθαηξφηεηαο ζα επηηπγράλεην κε ηελ ειεθηξνληθή δηεμαγσγή ηεο
έξεπλαο. χκθσλα κε ηελ ΔΤΔ, «φζνλ αθνξά ζηελ θνηλνπνίεζε ειιείκκαηνο θαη
ρξένπο ηνπ Μαξηίνπ ηνπ 2010, ζα ρξεζηκνπνηεζεί κφλν ε ζχληνκε έξεπλα,
ελζαξξχλνληαο ηνπο δήκνπο λα ζηείινπλ απαληήζεηο κέρξη ηα κέζα Φεβξνπαξίνπ». Σν
λέν εξσηεκαηνιφγην δελ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θνηλνπνίεζε ΓΤΔ ηνπ Μαξηίνπ
ηνπ 2010. Όζνλ αθνξά ζηε ζχληνκε έξεπλα, ην αληίζηνηρν εξσηεκαηνιφγην ζα
ραξαθηεξηζηεί πξνζσξηλφ εάλ ν δήκνο δελ έρεη θαηαξηίζεη ηνλ ηειηθφ ηζνινγηζκφ
(γεγνλφο πνπ αλακέλεηαη λα παξαηεξεζεί ζηελ πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ). ε απηή
ηελ πεξίπησζε, ν θνξέαο ππνρξενχηαη λα ζηείιεη ηα ηειηθά ζηνηρεία ακέζσο κεηά ηελ
νξηζηηθνπνίεζε ηεο εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ.
πκπέξαζκα
Ζ θαηάιιειε θαηαγξαθή ησλ ινγαξηαζκψλ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο επαιεζεχεηαη
απφ ηε Eurostat γηα θάζε θνηλνπνίεζε ΓΤΔ ηνπ Απξηιίνπ θαη ηνπ Οθησβξίνπ κέζσ
ησλ αηηεκάησλ γηα παξνρή επεμεγήζεσλ. Πξηλ απφ ηε κεζνδνινγηθή επίζθεςε ηνπ
Ννεκβξίνπ ηνπ 2009, ε Eurostat δελ είρε ελεκεξσζεί γηα ηελ πξφζεζε ηεο ΔΤΔ λα
αιιάμεη ηελ πεγή ησλ ζηνηρείσλ γηα ηνλ ππνηνκέα ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο.
Ηδηαίηεξε απνγνήηεπζε πξνθαιεί ην γεγνλφο, φηη κηα ηέηνηα απφθαζε ιακβάλεηαη ή
εμεηάδεηαη ρσξίο λα ιεθζνχλ ππφςε ηα κεηνλεθηήκαηα πνπ κπνξεί λα έρεη ε εθαξκνγή
ηεο.
Ζ Eurostat ζα αλαιχζεη ηψξα, εάλ ην λέν εξσηεκαηνιφγην θαιχπηεη φιεο ηηο
απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηάξηηζε αμηφπηζησλ ζηνηρείσλ γηα ηελ ηνπηθή
απηνδηνίθεζε θαη εάλ κηα ηέηνηα αιιαγή ζα νδεγνχζε πξαγκαηηθά ζηε βειηίσζε ηεο
θάιπςεο θαη ηεο εγθαηξφηεηαο, φπσο δηαηείλεηαη ε ΔΤΔ. Ωζηφζν, είλαη αλακελφκελν,
φηη έλα εηήζην ιεπηνκεξέο εξσηεκαηνιφγην δελ δχλαηαη λα πξνζθέξεη ηνλ Μάξηην ηνπ
έηνπο n αμηφπηζηα ζηνηρεία γηα ην έηνο n-1 θαη επηπξνζζέησο ε θαηάξηηζε ηξηκεληαίσλ
ινγαξηαζκψλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε ίζσο λα απνδεηρηεί δχζθνιε κε ηε ρξήζε
ηεο λέαο έξεπλαο.
10 Εμνπιηζηηθέο Δαπάλεο
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Δηζαγσγή
εκεηψλεηαη, φηη ζην παξειζφλ νη ινγηζηηθέο δπζθνιίεο ζηελ θαηαγξαθή ησλ
εμνπιηζηηθψλ δαπαλψλ ζηελ Διιάδα αθνξνχζε ζηξαηησηηθά πάγηα πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία (π.ρ. πνιεκηθά πινία, ηεζσξαθηζκέλα νρήκαηα, βιήκαηα, πνιεκηθά
αεξνζθάθε θιπ.). Σν δήηεκα απηφ ζπκπεξηιακβαλφηαλ ζηελ αηδέληα ησλ ζπδεηήζεσλ
κεηαμχ ηεο Eurostat θαη ησλ ειιεληθψλ αξρψλ ηνπιάρηζηνλ απφ ην 1994.
Σν ΔΛ 95, παξάγξαθνο 3.70 (ε)-3 αλαθέξεη, φηη νη ζηξαηησηηθέο δαπάλεο ζα πξέπεη λα
θαηαγξάθνληαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ελδηάκεζεο αλάισζεο θαη «ζα πξέπεη λα
θαηαγξάθνληαη θαη λα εθηηκψληαη ηε ζηηγκή πνπ εηζάγνληαη ζηελ παξαγσγηθή
δηαδηθαζία» (ζχκθσλα κε ηελ επνλνκαδφκελε «κέζνδν παξάδνζεο»). ε πεξίπησζε
πνπ ηα ζηνηρεία δελ είλαη δηαζέζηκα θαηά ηελ παξάδνζε, ηα ηακεηαθά ζηνηρεία ζα
ρξεζηκνπνηνχληαη σο ε θαιχηεξε ελαιιαθηηθή επηινγή. Παξά ηελ έιιεηςε αμηφπηζησλ
ζηνηρείσλ, νη ειιεληθέο αξρέο ρξεζηκνπνηνχζαλ ηε κέζνδν παξάδνζεο θαη σο εθ
ηνχηνπ ππνεθηηκνχζαλ ζεκαληηθά ηα ζηνηρεία γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ εμνπιηζηηθψλ
δαπαλψλ απφ ην 1997 έσο ην 2003.
Ζ θαηάζηαζε πξηλ ην 2004
Απφ ην 1996 νη ειιεληθέο αξρέο παξείραλ ζηε Eurostat αληηθαηηθέο πιεξνθνξίεο θαη
αλαθξηβή ζηνηρεία γηα ηελ αγνξά ακπληηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ην 2002 δήισζαλ, φηη ην
Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο θαη ε ΔΤΔ είραλ ζηε δηάζεζή ηνπο πιήξε ζηνηρεία
γηα ηηο παξαδφζεηο θαη φηη δελ αληηκεηψπηζαλ ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο θαηά ηε
ζπκκφξθσζή ηνπο κε ηνπο θαλφλεο ηνπ ΔΛ 95 θαη ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ
παξάδνζεο. Ωζηφζν, θαη ζε αληίζεζε κε ηε δήισζε πνπ έθαλαλ ην 2002, ζηελ
απάληεζε ηνπ Δξσηεκαηνινγίνπ ηεο Eurostat γηα ηηο καθξνρξφληεο ζπκβάζεηο γηα
ακπληηθφ ζηξαηησηηθφ εμνπιηζκφ ηνλ Απξίιην ηνπ 2004, νη ειιεληθέο αξρέο
επεζήκαλαλ, φηη νη πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξαδφζεηο ήηαλ απφξξεηεο. Σφηε θαηέζηε
ζαθέο, φηη νη θαλφλεο ηνπ ΔΛ 95 πνπ ζρεηίδνληαη κε ην δήηεκα δελ είραλ θαη δελ ζα
κπνξνχζαλ λα έρνπλ εθαξκνζηεί ζσζηά θαη πιήξσο.

Ζ θαηάζηαζε κεηά ην 2004
Μεηά ηε δηεμνδηθή αλάιπζε ηεο θαηάζηαζεο ην 2004, ε Eurostat επέηξεςε ζηηο
ειιεληθέο αξρέο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα ηακεηαθά ζηνηρεία (ζε πξνζσξηλή βάζε)
πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε θαηαγξαθή φισλ ησλ δαπαλψλ αλεμαηξέησο.
Σαπηφρξνλα, ζπζηήζεθε κηα εηδηθή νκάδα δξάζεο (task force) ζε εζληθφ επίπεδν κε
ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο δηαζεζηκφηεηαο ησλ ζηνηρείσλ γηα ηε κεηάβαζε απφ ηελ
θαζαξά ηακεηαθή ζηελ κέζνδν παξάδνζεο. Ζ Eurostat ζε θάζε επίζθεςε δηαιφγνπ πνπ
πξαγκαηνπνηνχζε δεηνχζε ηελ έθζεζε πξνφδνπ.
ηηο 9 Μαξηίνπ ηνπ 2006, ε Eurostat δεκνζίεπζε ηελ απφθαζή ηεο γηα ηελ θαηαγξαθή
ησλ δαπαλψλ γηα ζηξαηησηηθφ εμνπιηζκφ 12. Απηή ε απφθαζε απνζθνπνχζε ζηνλ
πξνζδηνξηζκφ ηνπ ρξφλνπ θαηαγξαθήο ησλ δαπαλψλ ηεο θπβέξλεζεο θαη, ζπλεπψο,
ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ επηπηψζεσλ ζην δεκφζην έιιεηκκα, γηα νξηαθέο πεξηπηψζεηο
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ζπκθσληψλ πξνκήζεηαο ακπληηθνχ εμνπιηζκνχ κε καθξνρξφληεο ζπκβάζεηο, γηα
πεξηπηψζεηο παξνρήο ακπληηθνχ εμνπιηζκνχ κε θαζεζηψο κίζζσζεο, γηα πνιχπινθα
ζπζηήκαηα ή βαξχ εμνπιηζκφ πνπ απνθηήζεθε κεηά απφ πνιιά ρξφληα. Ζ απφθαζε
άθελε πεξηζψξην γηα κηα κεηαβαηηθή πεξίνδν, επηηξέπνληαο ηε ρξήζε ηακεηαθψλ
ζηνηρείσλ σο ελαιιαθηηθή ζε πεξίπησζε πνπ ππήξραλ δπζθνιίεο ζηε ζπιινγή
αμηφπηζησλ ζηνηρείσλ γηα ην ρξφλν παξάδνζεο. Οη ειιεληθέο αξρέο επσθειήζεθαλ απφ
απηή ηε κεηαβαηηθή πεξίνδν θαη έδσζαλ γηα πξψηε θνξά ηα ζηνηρεία γηα ηηο
παξαδφζεηο (αξρήο γελνκέλεο απφ ην 2006) ζηελ θνηλνπνίεζε ΓΤΔ ηνπ Απξηιίνπ ηνπ
2007.
Σν Μάην ηνπ 2006, νη ειιεληθέο αξρέο δήηεζαλ ηε ζπκβνπιή ηεο Eurostat γηα ηηο
καθξνρξφληεο ζπκβάζεηο γηα αγνξέο ζηξαηησηηθνχ εμνπιηζκνχ ζε άιιν λφκηζκα πιελ
ηνπ επξψ. Ζ αλάιπζε θαη απάληεζε ηεο Eurostat είλαη δηαζέζηκε ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν
ηεο Eurostat 13.

12

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/DEFICIT_DEBT_2006/EN/DEFICIT_DEBT_20
06-EN.PDF
13

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/government_finance_statistics/eurostat_advice

Σνλ Απξίιην ηνπ 2007, νη ειιεληθέο αξρέο δηαβίβαζαλ ζηε Eurostat, καδί κε ηνπο
πίλαθεο θνηλνπνίεζεο ΓΤΔ, κηα απφξξεηε επηζηνιή κε ιεπηνκέξεηεο γηα ηε κεηάβαζε
απφ ηελ θαηαγξαθή ζε ηακεηαθή βάζε ζηε κέζνδνο παξάδνζεο πνπ εθαξκφζηεθε ζηα
ζηνηρεία γηα ην 2006. Απηή ε επηζηνιή θαη νη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ
πεξηιακβάλνληαλ ζηα αηηήκαηα γηα παξνρή επεμεγήζεσλ, δηεπθξίληδαλ φηη νη δαπάλεο
γηα ηελ αγνξά ζηξαηησηηθνχ εμνπιηζκνχ είραλ θαηαγξαθεί ζην πεδίν «Δμνπιηζηηθέο
δαπάλεο» ζην γλσζηφ πίλαθα 2Α ηεο ΓΤΔ.14 Σα πνζά πνπ πεξηιακβάλνληαλ ζε απηφ ην
πεδίν δελ κεηαβηβάδνληαη κέζσ ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, αιιά ζπλεηζθέξνπλ
ζην επίπεδν ηνπ θνηλνπνηεζέληνο ειιείκκαηνο σο «Λνηπέο πξνζαξκνγέο». Οη
ειιεληθέο αξρέο επηβεβαίσζαλ, επίζεο, φηη ν εηδηθφο δαλεηζκφο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη
γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε αγνξψλ ζηξαηησηηθνχ εμνπιηζκνχ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην
ρξένο ηεο θπβέξλεζεο, φπσο πξνβιέπεηαη.
πκπέξαζκα
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Ζ θαηάιιειε θαηαγξαθή ησλ εμνπιηζηηθψλ δαπαλψλ επαιεζεχηεθε απφ ηε Eurostat
θαηά ηηο δχν θνηλνπνηήζεηο ΓΤΔ ηνπ Απξηιίνπ θαη ηνπ Οθησβξίνπ κέζσ ηεο
αληαιιαγήο αηηεκάησλ γηα παξνρή επεμεγήζεσλ θαη ηνπ Πίλαθα 7 ηνπ
Δξσηεκαηνινγίνπ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ θνηλνπνίεζε ΓΤΔ. Δπηπιένλ, ζε θάζε
δηαβίβαζε ζηνηρείσλ ΓΤΔ, νη ειιεληθέο αξρέο θαηαζέηνπλ κία επηζηνιή ζηελ νπνία
παξνπζηάδνπλ ιεπηνκεξψο ηνπο ππνινγηζκνχο θαη ηηο πξνζαξκνγέο ζηα πξσηνγελή
ζηνηρεία γηα ηελ θαηάιιειε πεξίνδν θαηαγξαθήο.
11 Καηαγξαθή θνξνινγηθώλ εζόδσλ
Δηζαγσγή
Οη ειιεληθέο ζηαηηζηηθέο αξρέο ρξεζηκνπνηνχζαλ ζπληειεζηέο γηα λα εθηηκήζνπλ ηα
πνζά ησλ θφξσλ θαη θνηλσληθψλ εηζθνξψλ πνπ ήηαλ ακθίβνιν φηη ζα εηζπξαρζνχλ.
Απηνί νη ζπληειεζηέο θαζηεξψζεθαλ βάζεη ησλ «αθπξψζεσλ», πνπ αληηζηνηρνχζαλ ζε
έλα ζχλνιν λνκηθψλ απνθάζεσλ κε ηηο νπνίεο, νξηζκέλεο θνξέο κε ηεξάζηηα
θαζπζηέξεζε, ε θπβέξλεζε έθξηλε φηη έλαο θφξνο ή κηα θνηλσληθή εηζθνξά πνπ είρε
πξνθχςεη ζην παξειζφλ δελ ζα θαζίζηαην πνηέ εηζπξαθηέα.
Ζ Eurostat δηαθψλεζε κε απηή ηελ ηαθηηθή, θαζψο ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ
2516/2000 έλα κέξνο ησλ θφξσλ θαη ησλ θνηλσληθψλ εηζθνξψλ, πνπ έρνπλ πξνθχςεη
ζην παξειζφλ ζα πξέπεη λα ζπκςεθίδεηαη ζην ίδην έηνο θαη φρη θάπνηα ρξφληα
αξγφηεξα, πξνθεηκέλνπ λα πξνθχπηνπλ αμηφπηζηεο πξνζδνθίεο είζπξαμεο.
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Ο πίλαθαο απηφο δείρλεη ηηο πξνζαξκνγέο απφ ηνλ ηζνινγηζκφ δεκφζησλ ινγαξηαζκψλ (π.ρ.
ηζνινγηζκφο θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ) ζηoλ «πίλαθα ΓΤΔ Β.9 έιιεηκκα/πιεφλαζκα (έιιεηκκα
ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ ΔΛ 95).

Ζ θαηάζηαζε πξηλ ην 2004
εκεηψλεηαη, φηη ζηελ Έθζεζε ηεο Eurostat γηα ηελ αλαζεψξεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ
δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο θαη ηνπ ρξένπο ηεο Διιάδαο ην 2004, ππήξρε ιεπηνκεξήο
αλάιπζε ησλ ινγηζηηθψλ δπζθνιηψλ ζηελ θαηαγξαθή ησλ θφξσλ ζηελ Διιάδα.
πγθεθξηκέλα, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ Έθζεζε ηνπ 2004: «Σν Ννέκβξην ηνπ 2002, ε
Eurostat θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε εθαξκνγή ηεο θφξκνπιαο πνπ νξίζηεθε απφ
ηηο ειιεληθέο ζηαηηζηηθέο αξρέο κε ζθνπφ ηελ θαηαγξαθή ησλ θφξσλ θαη ησλ
θνηλσληθψλ εηζθνξψλ ζην ΔΛ 95, δελ θαηλφηαλ λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηνλ Καλνληζκφ
(ΔΚ) αξηζ. 2516/2000 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ νχηε κε ηνλ
Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 995/2001 ηεο Δπηηξνπήο.»
πλεπψο, ε Eurostat δήηεζε απφ ηηο ειιεληθέο ζηαηηζηηθέο αξρέο 15 ηελ θαηαγξαθή ησλ
θφξσλ θαη ησλ θνηλσληθψλ εηζθνξψλ κε ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ «ρξνληθήο
πξνζαξκνγήο», ε νπνία θαηλφηαλ λα απνηειεί ηε κνλαδηθή αμηφπηζηε κέζνδν πνπ ζα
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κπνξνχζε λα εθαξκνζηεί ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο. Οη ειιεληθέο ζηαηηζηηθέο
αξρέο ζπκκνξθψζεθαλ θαη απνθάζηζαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ σο κέζε ρξνληθά
πξνζαξκνζκέλε δηαθνξά γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ θφξσλ, ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ
πεξηπηψζεσλ, ην δηάζηεκα ησλ δχν κελψλ.
Ζ θαηάζηαζε κεηά ην 2004
ηηο 6 Γεθεκβξίνπ ηνπ 2004, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή δηαβίβαζε ζηηο ειιεληθέο αξρέο
επηζηνιή νριήζεσο εμαηηίαο ηεο απνηπρίαο ηνπο λα δψζνπλ ζηελ Δπηηξνπή ηα
ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ζχκθσλα κε ην Άξζξν 3 ηνπ Πξσηνθφιινπ γηα ηε Γηαδηθαζία
Τπεξβνιηθνχ Διιείκκαηνο πνπ πξνζαξηήζεθε ζηε πλζήθε, ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ)
αξηζ. 3605/93 ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ελ ιφγσ πξσηνθφιινπ θαη ηνλ
Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 2223/96 ηνπ πκβνπιίνπ πεξί ηνπ επξσπατθνχ ζπζηήκαηνο
εζληθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ ινγαξηαζκψλ ηεο Κνηλφηεηαο (ΔΛ 95), θαζψο επίζεο θαη
ην Άξζξν 10 ηεο πλζήθεο. ηελ επηζηνιή εθθξάδνληαλ αλεζπρίεο γηα ηελ έθδειε
ππεξεθηίκεζε ησλ πνζψλ ησλ εηζπξαηηφκελσλ θφξσλ θαη ην αλεπαξθέο ζχζηεκα
θαηαγξαθήο.
ηηο 18 Μαΐνπ 2005, ε Eurostat έζηεηιε επηζηνιή ζην Μφληκν Αληηπξφζσπν ηεο
Διιάδαο ζηελ ΔΔ, κε ζθνπφ ηελ επεμήγεζε νξηζκέλσλ ζεκείσλ ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ
ππνβιήζεθαλ απφ ηηο ειιεληθέο αξρέο, πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη ε Δπηηξνπή λα ιάβεη
κηα απφθαζε γηα ηελ εμέιημε ηεο δηαδηθαζίαο. Ζ Eurostat εμέθξαζε αλεζπρίεο, θαζψο
ε εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηεο ρξνληθά πξνζαξκνζκέλεο ηακεηαθήο βάζεο πνπ
πηνζεηήζεθε απφ ηηο ειιεληθέο αξρέο είρε σο απνηέιεζκα ηελ παξαγσγή αλαμηφπηζησλ
αξηζκεηηθψλ ζηνηρείσλ, φπσο απνδείρηεθε απφ ηε κεγάιε ππεξεθηίκεζε ησλ εζφδσλ
γηα ηνπο πξψηνπο κήλεο ηνπ 2004. Σν ζπκπέξαζκα ήηαλ, θαηά ηελ εθηίκεζε ηεο
Δπηηξνπήο, φηη δελ είρε ιεθζεί θακία δηνξζσηηθή ελέξγεηα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο
ζπκκφξθσζεο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΔΛ 95 ζην κέιινλ.
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Δπηζηνιή ηεο Eurostat ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Δζληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο ηεο Διιάδαο , ζηηο
26 Ννεκβξίνπ 2002.

Ζ Eurostat αλαθέξεη, φηη ζηελ απάληεζε πξνο ηελ επηζηνιή νριήζεσο, ν Τπνπξγφο θ.
Αινγνζθνχθεο αλέθεξε φηη ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2003 ε Διιάδα ζπκκνξθψζεθε κε
ηνπο θαλφλεο γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ θφξσλ θαη ησλ θνηλσληθψλ εηζθνξψλ, φπσο
απηνί νξίδνληαη ζην Άξζξν 3 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 2516/2000 θαη επέιεμε ηελ
επηινγή (β) (ρξνληθά πξνζαξκνζκέλε ηακεηαθή βάζε) ζεσξψληαο ηελ θαηαιιειφηεξε.
Ζ Eurostat παξαηήξεζε, φηη ν λφκνο 3220/2004 είρε θαηαξγεζεί θαη δήηεζε ελεκέξσζε
γηα ηα ζπγθεθξηκέλα κέηξα πνπ ειήθζεζαλ γηα ηε δηαζθάιηζε παξαγσγήο αμηφπηζησλ
αξηζκεηηθψλ ζηνηρείσλ κε ηε ρξήζε ηεο πξναλαθεξζείζαο κεζφδνπ.
ηελ απνζηνιή ηεο 3εο - 4εο Μαξηίνπ 2005, ε Eurostat ζπδήηεζε κε ηηο ειιεληθέο
ζηαηηζηηθέο αξρέο ην δήηεκα ηεο θαηαγξαθήο ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ.
πγθεθξηκέλα, ε Eurostat εμέηαζε ην Δξσηεκαηνιφγην γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ θφξσλ
θαη ησλ θνηλσληθψλ εηζθνξψλ θαη νη ειιεληθέο ζηαηηζηηθέο αξρέο επηβεβαίσζαλ ηε
ρξήζε ηεο ρξνληθά πξνζαξκνζκέλεο ηακεηαθήο βάζεο γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ θφξσλ.
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ηε ζεηξά αηηεκάησλ γηα παξνρή επεμεγήζεσλ σο πξνο ηα θαηαγεγξακκέλα ζηνηρεία
θαηά ηελ θνηλνπνίεζε ΓΤΔ ηνπ Απξηιίνπ ηνπ 2008, ε Eurostat παξαηήξεζε αχμεζε
ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ κε ξπζκφ πεξίπνπ 8% ηα ηειεπηαία 3 ρξφληα, ρσξίο λα
παξαηεξείηαη επηηάρπλζε ην 2007. Ωζηφζν, ην 2007 ην απφζεκα ησλ εηζπξαθηέσλ είρε
απμεζεί θαηά 14%. Ζ Eurostat δήηεζε απφ ηηο ειιεληθέο ζηαηηζηηθέο αξρέο λα
δηθαηνινγήζνπλ ην κέγεζνο απηήο ηεο δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο. Οη ειιεληθέο
ζηαηηζηηθέο αξρέο απάληεζαλ, φηη απηέο νη πξνζαξκνγέο δηθαηνινγνχληαλ απφ ηε
θπζηνινγηθή αχμεζε ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ εμαηηίαο ηνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο ηεο
νηθνλνκίαο θαη ησλ εθηεηακέλσλ θνξνινγηθψλ ειέγρσλ.
Ζ Eurostat δήηεζε απφ ηηο ειιεληθέο ζηαηηζηηθέο αξρέο λα δηεπθξηλίζνπλ εάλ ηα
ηακεηαθά ζηνηρεία ηνπ Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2008 ήηαλ εθηηκήζεηο, θαζψο ππήξρε ε
εληχπσζε φηη κφλν ηα ηακεηαθά ζηνηρεία ηνπ Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2008 ήηαλ εθηηκήζεηο.
Οη ειιεληθέο ζηαηηζηηθέο αξρέο απάληεζαλ φηη ηα ηακεηαθά ζηνηρεία ηνπ Ηαλνπαξίνπ
ήηαλ πξνζσξηλά ζηνηρεία, ηα νπνία είραλ ιεθζεί απφ ην ΓΛΚ, ελψ ηα ηακεηαθά
ζηνηρεία ηνπ Φεβξνπαξίνπ ήηαλ εθηηκήζεηο.
ηηο 2 – 3 Ηνπλίνπ ηνπ 2008, δηεμήρζε κηα ζπκπιεξσκαηηθή κεζνδνινγηθή απνζηνιή
ηεο Eurostat ζηελ Διιάδα. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο απνζηνιήο, ε Eurostat παξαηήξεζε
φηη ε δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγή ζηνλ Πίλαθα ΓΤΔ 2Α πνπ έγηλε γηα ηα θνξνινγηθά
έζνδα ζηελ θνηλνπνίεζε ηνπ Απξηιίνπ ηνπ 2008, ε νπνία ζπλεπαγφηαλ αχμεζε ηεο
ηάμεσο ηνπ 14% ηνπ απνζέκαηνο ησλ εηζπξαθηέσλ, παξφιν πνπ δελ ήηαλ αβάζηκε,
ζεσξήζεθε αξθεηά αηζηφδνμε ζε ζρέζε κε ηελ αχμεζε ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ ηα
ηειεπηαία ηξία ρξφληα (πεξίπνπ 8%). Ζ Eurostat πξφηεηλε φηη ην Τπνπξγείν
Οηθνλνκηθψλ ζα έπξεπε λα παξάζρεη εγθαίξσο ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία γηα ηα
θνξνινγηθά έζνδα ζε ηακεηαθή βάζε (κε ηηο ζηνηρεηψδεηο ιεπηνκέξεηεο) εληφο ηξηψλ
εβδνκάδσλ απφ ην πέξαο ηνπ κήλα.
ην δηάζηεκα 15 – 19 επηεκβξίνπ ηνπ 2008, δηεμήρζε θαη δεχηεξε κεζνδνινγηθή
επίζθεςε ηεο Eurostat ζηελ Διιάδα. Σν δήηεκα ηεο δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο γηα
ηνπο θφξνπο ζπδεηήζεθε μαλά θαη ε Eurostat επεζήκαλε ζηηο ειιεληθέο ζηαηηζηηθέο
αξρέο ηε ζεκαζία ηεο ζσζηήο ρξήζεο ηεο ρξνληθά πξνζαξκνζκέλεο ηακεηαθήο βάζεο
γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ θφξσλ. ην πιαίζην απηφ, ε Eurostat αλέθεξε ηε ζχζηαζε πνπ
είρε θάλεη ζηηο ειιεληθέο ζηαηηζηηθέο αξρέο θαηά ηελ πξνεγνχκελε κεζνδνινγηθή ηεο
επίζθεςε.
Ύζηεξα απφ ηηο εμεγήζεηο πνπ έδσζαλ νη ειιεληθέο ζηαηηζηηθέο αξρέο, θαίλεηαη φηη ηα
κεληαία ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, ηα νπνία ήηαλ πξνυπνινγηζηηθά ζηνηρεία, δελ
είραλ νξηζηηθνπνηεζεί αθφκα θαη φηη ε δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή είρε βαζηζηεί ζε
έλα πνζνζηφ θφξσλ πνπ είραλ εηζπξαρζεί ηνλ Ηαλνπάξην θαη ην Φεβξνπάξην θαη ζε
θφξνπο πνπ πξνβιεπφηαλ φηη ζα εηζπξαρζνχλ ην 2008.
Ζ Eurostat εμέθξαζε αλεζπρίεο, φηη ζηελ θνηλνπνίεζε ΓΤΔ ηνπ Οθησβξίνπ ηνπ 2008,
ε δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή ησλ θφξσλ ζα βαζηδφηαλ εμίζνπ ζε εθηηκήζεηο. Σν
πξνζσπηθφ ηεο ΔΤΔ έδσζε κε ηε ζεηξά ηνπ θάπνηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην θφξν
εηζνδήκαηνο ζε κεληαία βάζε, νη νπνίεο πξνέξρνληαλ απφ ην ΓΛΚ.
ηε ζεηξά αηηεκάησλ γηα παξνρή επεμεγήζεσλ θαηά ηελ θνηλνπνίεζε ηνπ Απξηιίνπ
ηνπ 2009, ε Eurostat δήηεζε απφ ηηο ειιεληθέο ζηαηηζηηθέο αξρέο λα επηβεβαηψζνπλ φηη
ρξεζηκνπνηνχζαλ αθφκα ηελ ρξνληθά πξνζαξκνζκέλε ηακεηαθή βάζε γηα ηελ
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δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ. Ζ Eurostat δήηεζε, επίζεο,
επεμεγήζεηο γηα ηε κεγάιε αχμεζε ζην D.5 (ηξέρνληεο θφξνη εηζνδήκαηνο θαη
πεξηνπζίαο θιπ.). Οη ειιεληθέο ζηαηηζηηθέο αξρέο επηβεβαίσζαλ φηη εμαθνινπζνχζαλ
λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ίδηα κέζνδν θαη φηη γηα ηελ θαηαγξαθή ηνπ D.5 εθαξκφζηεθε ε
δεκνζηνλνκηθή βάζε κε ηε ρξήζε πξνζσξηλψλ θαη εθηηκψκελσλ ηακεηαθψλ ζηνηρείσλ
γηα ηνλ Ηαλνπάξην θαη ην Φεβξνπάξην ηνπ 2009.
ηελ θνηλνπνίεζε ηνπ Οθησβξίνπ ηνπ 2009, ηα ζηνηρεία γηα ηα θνξνινγηθά έζνδα
αλαζεσξήζεθαλ πξνο ηα θάησ θαηά 650 εθαη. €. Σν δήηεκα ζπδεηήζεθε δηεμνδηθά
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεζνδνινγηθήο επίζθεςεο ζηελ Διιάδα ζην δηάζηεκα 16 – 18
Ννεκβξίνπ 2009.
Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπδεηήζεσλ, θαηέζηε ζαθέο φηη ε κέζνδνο ηεο ρξνληθά
πξνζαξκνζκέλεο ηακεηαθήο βάζεο δελ κπνξεί ζηελ πξαγκαηηθφηεηα λα
ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ παξαγσγή αμηφπηζησλ απνηειεζκάησλ γηα ηηο θνηλνπνηήζεηο
ΓΤΔ ηνπ Απξηιίνπ. Πξάγκαηη, ζηα ηέιε Μαξηίνπ, ζε αληίζεζε κε απηά πνπ είραλ
ππνζηεξίμεη πξσηχηεξα νη ειιεληθέο αξρέο, ηα ζηνηρεία γηα ηα άκεζα θαη έκκεζα
θνξνινγηθά έζνδα ηνπ Ηαλνπαξίνπ θαη ηνπ Φεβξνπαξίνπ απιψο δελ είλαη γλσζηά, ελψ
αθφκα θαη απηά ηνπ Γεθεκβξίνπ είλαη αθφκα πξνζσξηλά.
Ζ Eurostat δήηεζε απφ ηελ Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Διιάδαο θαη ην Γεληθφ
Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, λα δψζεη δηεπθξηλίζεηο γηα ην
δήηεκα.
Ζ Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Διιάδαο ζηελ απάληεζή ηεο γηα ηελ
δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή , πεξηέγξαςε ηνλ ππνινγηζκφ πνπ έγηλε απφ ηε Γηεχζπλζε
Δζληθψλ Λνγαξηαζκψλ (ΓΔΛ) γηα ηελ παξαγσγή ησλ αξηζκεηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ
ππνβιήζεθαλ γηα ηα θνξνινγηθά έζνδα ην 2008. Οη βαζηθέο πεγέο γηα ηνλ ππνινγηζκφ
ησλ δεκνζηνλνκηθψλ πξνζαξκνγψλ ζχκθσλα κε ηελ έθζεζε ηεο ΓΔΛ είλαη ηα
ηακεηαθά ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο Δηζεγεηηθέο Δθζέζεηο Πξνυπνινγηζκνχ
ηνπ 2009, φπσο επίζεο θαη ηα εηήζηα δεκνζηνλνκηθά ζηνηρεία γηα θφξνπο πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζηνλ Πίλαθα 6 ηνπ Πξνγξάκκαηνο ηαζεξφηεηαο θαη Αλάπηπμεο, ην
νπνίν θαηαξηίζηεθε απφ ηε Γηεχζπλζε Μαθξννηθνλνκηθήο Αλάιπζεο θαη Πξνβιέςεσλ
ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. Όπσο πξναλαθέξζεθε, ε ΓΔΛ ρξεζηκνπνηνχζε πην
ζπληεξεηηθά πνζνζηά απφιπηεο αχμεζεο γηα ηα θνξνινγηθά έζνδα ζε ζχγθξηζε κε ηηο
δχν πξναλαθεξζείζεο πεγέο γηα ηελ εθηίκεζε ησλ εηζπξάμηκσλ θφξσλ ηνλ Ηαλνπάξην –
Φεβξνπάξην ηνπ 2009. Ωζηφζν, θαη απηέο νη εθηηκήζεηο απνδείρηεθαλ αξθεηά
αηζηφδνμεο, κε απνηέιεζκα λα νδεγήζνπλ ζε κηα πξνο ηα θάησ αλαζεψξεζε ησλ
θνξνινγηθψλ εζφδσλ ην 2008.
πκπέξαζκα
Απφ ην 2003 θαη κεηά, νη ειιεληθέο ζηαηηζηηθέο αξρέο άιιαμαλ ηε κέζνδν
ππνινγηζκνχ ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ γηα ηελ θπβέξλεζε, κεηαβαίλνληαο απφ ηε
ρξήζε ηεο κεζφδνπ πνπ βαζίδνληαλ ζε εθηηκήζεηο θαη δειψζεηο (κε ηε ρξήζε
ζπληειεζηψλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ πνζνχ ησλ νθεηιφκελσλ θφξσλ) ζηε ρξήζε
ηεο κεζφδνπ ηεο ρξνληθά πξνζαξκνζκέλεο ηακεηαθήο βάζεο, αθνινπζψληαο ηε
ζπκβνπιή ηεο Eurostat (2002). Τηνζεηήζεθε κηα πεξίνδνο ρξνληθήο πξνζαξκνγήο δχν
κελψλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ ζε δεκνζηνλνκηθή βάζε. Ζ
κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζπλάδεη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ.
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2516/2000 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 7 εο Ννεκβξίνπ
2000.
Ωζηφζν, εμαηηίαο δηνηθεηηθψλ πεξηνξηζκψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αδπλακία έγθαηξεο
πιεξνθφξεζεο γηα ηα ηακεηαθά θνξνινγηθά έζνδα ησλ δχν πξψησλ κελψλ ηνπ έηνπο
t, ηα ζηνηρεία πνπ θαηαγξάθνληαη γηα ηνπο θφξνπο ηνπ έηνπο t-1 ζηηο θνηλνπνηήζεηο ηνπ
Απξηιίνπ ηείλνπλ ζπλήζσο λα ππεξεθηηκνχλ ηα θνξνινγηθά έζνδα γηα ην έηνο t-1 κε
απνηέιεζκα λα γίλνληαη αλαζεσξήζεηο ζηηο θνηλνπνηήζεηο ηνπ Οθησβξίνπ. Παξφιν
πνπ νη αλαζεσξήζεηο γηα ην έηνο n-1 δελ είλαη ζπλήζσο κεγάιεο ην δηάζηεκα κεηαμχ
Απξηιίνπ θαη Οθησβξίνπ, απηή ηε θνξά ε αλαζεψξεζε γηα ην 2008 ήηαλ αζπλήζηζηα
κεγάιε θαη αλεξρφηαλ ζηα 650 εθαη. €. χκθσλα κε ηηο ειιεληθέο αξρέο, ην πξφβιεκα
ζα ιπζεί απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηνπ Απξηιίνπ ηνπ 2010 θαη έπεηηα, θαζψο κέρξη ηφηε ηα
ηακεηαθά ζηνηρεία γηα ηα θνξνινγηθά έζνδα γηα ηνπο κήλεο Ηαλνπάξην θαη Φεβξνπάξην
ηνπ ίδηνπ έηνπο ζα είλαη πάληα δηαζέζηκα.
12 Τακία εθηόο πξνϋπνινγηζκνύ (ΔΕΚΑ)
Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ Τακείσλ εθηόο πξνϋπνινγηζκνύ
Δηζαγσγή
εκεηψλεηαη, φηη ππάξρνπλ πεξίπνπ 385 Σακεία εθηφο πξνυπνινγηζκνχ πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ηνκέα ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο
Ζ θαηάζηαζε κεηά ην 2004
Ζ πεγή πιεξνθφξεζεο γηα ηα ηακεία εθηφο πξνυπνινγηζκνχ (ΣΔΠ) είλαη ε Έξεπλα.
Δδψ θαη αξθεηά ρξφληα ππήξρε ε ππνςία, φηη ε θάιπςε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο
έξεπλαο ήηαλ εμαηξεηηθά αλεπαξθήο γηα ηε δηαπίζησζε ηεο πξαγκαηηθήο εηθφλαο ηνπ
ειιείκκαηνο/ πιενλάζκαηνο ησλ ΣΔΠ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο κεζνδνινγηθήο ηεο
επίζθεςεο ην 2006, ε Eurostat αλαθάιπςε φηη ζηελ πξψηε Έξεπλα πνπ δηεμήρζε ην
2004, κφλν 290 κνλάδεο ππέβαιαλ ηα ζηνηρεία γηα ην 2003 θαη 197 κνλάδεο γηα ην
2004. Παξά ηα επηρεηξήκαηα ησλ ειιεληθψλ αξρψλ φηη είραλ θαιπθζεί νη κεγαιχηεξεο
κνλάδεο, ε Eurostat ζεψξεζε απηή ηελ θάιπςε πνιχ ρακειή θαη κε ηθαλνπνηεηηθή.
Ύζηεξα απφ ηελ πξνζπάζεηα ησλ ειιεληθψλ αξρψλ ζην δηάζηεκα κεηαμχ ησλ δχν
κεζνδνινγηθψλ επηζθέςεσλ ηεο Eurostat ην 2006, ε θάιπςε γηα ην 2003 θαη ην 2004
απμήζεθε ζηνπο 348 θνξείο γηα ην 2003 θαη ζηηο 240 γηα ην 2004. Πέξα απφ ηελ
θάιπςε, ε εγθαηξφηεηα ηεο παξαιαβήο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ηεο Έξεπλαο δελ ήηαλ
ηθαλνπνηεηηθή, θαζψο ηα απνηειέζκαηα παξέκελαλ πξνζσξηλά γηα αξθεηά ρξφλη α (π.ρ.
ηα απνηειέζκαηα γηα ην 2003 θαηέζηεζαλ ηειηθά νξηζηηθά κφιηο ζηα ηέιε ηνπ 2006)
θαη ζπλεπψο, ζε θάζε θνηλνπνίεζε ΓΤΔ ηα ζηνηρεία γηα ην « έιιεηκκα/ πιεφλαζκα»
πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηα ΣΔΠ έπξεπε λα αλαζεσξεζνχλ, ελψ ηα απνηειέζκαηα γηα ην
έηνο t-1 έπξεπε λα ππνινγηζηνχλ θαηά πξνζέγγηζε. Δπηπιένλ, κεηά ηελ εμέηαζε ησλ
δηαζέζηκσλ απνηειεζκάησλ, ε Eurostat δηαπίζησζε νξηζκέλεο αλαθξίβεηεο θαη σο εθ
ηνχηνπ ζπλέζηεζε ηε δηεμαγσγή δηεμνδηθψλ ειέγρσλ σο πξνο ηε ζπλνρή θαη ηελ
επινγνθάλεηα ησλ ζηνηρείσλ, γηα θάζε κνλάδα μερσξηζηά, πξηλ ηελ ζχληαμε ησλ
πεξηιήςεσλ.
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Καηά ηε δηάξθεηα ησλ κεζνδνινγηθψλ επηζθέςεψλ ηεο ην 2006, ε Eurostat δήηεζε απφ
ηηο ειιεληθέο αξρέο λα ππνβάινπλ, εθηφο απφ ηνπο ζπλεζηζκέλνπο πίλαθεο ΓΤΔ, θαη
ηνλ Πίλαθα 3Β1, ν νπνίνο πεξηέρεη ηελ πξνζαξκνγή ησλ απνζεκάησλ – ξνψλ πνπ
ζρεηίδεηαη κφλν κε ηα ΣΔΠ θαη πξνθχπηεη απφ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα
ηεο έξεπλαο. Απηφο ν πίλαθαο ζπκβάιεη ζηνλ εληνπηζκφ ηπρφλ ζθαικάησλ ή
εζθαικέλσλ θαηαγξαθψλ θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζηνλ εληνπηζκφ ηεο πξνέιεπζεο κέξνπο
ηεο ζηαηηζηηθήο δηαθνξάο ζηνλ ηνκέα ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο. Ο πίλαθαο
ππνβιήζεθε απφ ηηο ειιεληθέο αξρέο γηα πξψηε θνξά γηα ηελ θνηλνπνίεζε ηνπ
Απξηιίνπ ηνπ 2007 θαη απφ ηφηε ππνβάιιεηαη ζηε Eurostat ζε ηαθηηθή βάζε.
Μεηαμχ ηνπ 2006 θαη ηνπ 2008, ε Eurostat κε κηα ζεηξά αηηεκάησλ γηα παξνρή
επεμεγήζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο ηεο θνηλνπνίεζεο ΓΤΔ θαη κηαο έθζεζεο
Πξνφδνπ κεηά ηελ πξψηε κεζνδνινγηθή επίζθεςε, παξαθνινπζνχζε ηελ θάιπςε ησλ
εξσηεκαηνινγίσλ ηεο έξεπλαο.
Σνλ επηέκβξην ηνπ 2008, ε Eurostat θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη είρε ζεκεησζεί
βειηίσζε ζηελ θάιπςε, θαζψο ε ΔΤΔ είρε ιάβεη απαληήζεηο απφ 365 κνλάδεο γηα ην
2005, 319 γηα ην 2006 θαη 283 γηα ην 2007. Απφ ηελ άιιε, ε Eurostat εληφπηζε θαη πάιη
αλαθξίβεηεο κεηαμχ ησλ εηζξνψλ θαη ησλ εθξνψλ θαη ηελ κεηαβνιή ηεο ηακεηαθήο ξνήο
ζπλνιηθά θαη αλά κνλάδα. Ζ Eurostat παξαηήξεζε επίζεο, φηη δελ είρε γίλεη επαξθήο
ρξήζε ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη φηη νη νξηδφληηνη έιεγρνη θαηαδεηθλχνπλ,
φηη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο νη εξσηεζέληεο ζπγρένπλ ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηα
απνζέκαηα θαη ηηο ξνέο. Ζ πξφζθαηε έθζεζε πξνφδνπ πνπ παξέδσζαλ νη ειιεληθέο
αξρέο ζηηο 29 Ννεκβξίνπ ηνπ 2009, αλαθέξεη φηη ε εθαξκνγή ησλ ζπκβνπιψλ ηεο
Eurostat σο πξνο απηφ ην δήηεκα βξίζθεηαη «ζε εμέιημε».
Θα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρζεί φηη ε Έξεπλα κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο αθαηάιιειε
πεγή ζηνηρείσλ γηα ηέηνηνπο θνξείο θαη φηη ζα ήηαλ πξνηηκφηεξν λα ρξεζηκνπνηνχληαη
νη άκεζεο πεγέο. Ωζηφζν, ππφ θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο, έλα θαιά δνκεκέλν
εξσηεκαηνιφγην κε ζαθέζηαηε θαζνδήγεζε γηα ηε ζπκπιήξσζή ηνπ θαη απζηεξέο
πξνζεζκίεο ππνβνιήο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ιεπηνκεξή επαιήζεπζε ησλ απαληήζεσλ
απφ ηηο ηαηηζηηθέο Τπεξεζίεο, ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη κηα αμηφπηζηε πεγή
ζηνηρείσλ. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ κεζνδνινγηθψλ ηεο επηζθέςεσλ, ε Eurostat
ζπδήηεζε θαη έδσζε ζπκβνπιέο ηφζν γηα ην ίδην ην εξσηεκαηνιφγην φζν θαη γηα ηελ
επεμεξγαζία ηνπ. ηηο δχν Δθζέζεηο ησλ κεζνδνινγηθψλ επηζθέςεσλ (2006 θαη 2008)
πνπ έρνπλ δεκνζηεπηεί ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηεο Eurostat, πεξηέρνληαη εηζεγήζεηο πνπ
πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ,
ηνπ πνζνζηνχ αληαπφθξηζεο θαζψο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ απαληήζεσλ πνπ
απνζηέιινληαη απφ ηνπο θνξείο. Ζ Eurostat πξφηεηλε νξηζκέλεο βειηηψζεηο ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ, ψζηε φιεο νη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο
θαη κε ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο λα θαηαρσξεζνχλ ζσζηά πξνθεηκέλνπ λα
θαηαγξαθνχλ ζηε ζπλέρεηα θαηάιιεια ζηνπο Πίλαθεο ΓΤΔ. Ζ Eurostat, επίζεο,
επέκεηλε ζηε δηεμαγσγή ειέγρσλ γηα ηε ζπλνρή ησλ ζηνηρείσλ ζηα εξσηεκαηνιφγηα
πνπ παξαιακβάλνληαη απφ ηνπο θνξείο πξηλ ηελ πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ηνπο απφ ηελ
ΔΤΔ. Δπηπιένλ, ε Eurostat δήηεζε ηελ ηαθηηθή ελεκέξσζή ηεο γηα ηελ εγθαηξφηεηα
θαη θάιπςε ηεο Έξεπλαο ησλ ΣΔΠ.
πκπέξαζκα
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Ζ δηαρείξηζε ησλ εξεπλψλ, γεληθά, παξακέλεη ζηα ρέξηα ησλ θξαηψλ θαη βαζίδεηαη
ζηελ ηθαλφηεηα θαη εκπεηξία ηνπο ζηελ παξαγσγή ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ. Οη ειιεληθέο
αξρέο αλακέλεηαη λα βειηησζνχλ πεξαηηέξσ σο πξνο ηελ εγθαηξφηεηα, ηελ θάιπςε θαη
ηελ επαιήζεπζε ησλ απαληήζεσλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζηνηρεηψδνπο επινγνθάλεηαο θαη
ζπλέπεηαο, πξηλ ηελ πεξαηηέξσ ρξήζε ηνπο γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ πηλάθσλ ΓΤΔ. Ζ
Eurostat παξείρε δηαξθψο ζπκβνπιέο ζηηο ειιεληθέο ζηαηηζηηθέο αξρέο γηα ηνλ
ζρεδηαζκφ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, ηε ζπιινγή ησλ απαληήζεσλ θαη ηελ επεμεξγαζία
ηνπο. Δπηπιένλ, ε Eurostat ππνγξάκκηζε ηε ζεκαζία ηεο δηαζηαχξσζεο ησλ
πιεξνθνξηψλ γηα ηνπο κεγαιχηεξνπο θνξείο ΣΔΠ κέζσ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηνπο
θαηαζηάζεσλ θαη κέζσ νπνηαζδήπνηε άιιεο δπλαηήο πεγήο (λνκηζκαηηθέο θαη
ηξαπεδηθέο ζηαηηζηηθέο, θξαηηθφο πξνυπνινγηζκφο).
ΓΔΚΑ
Δηζαγσγή
Ζ ΓΔΚΑ είλαη κηα κνλάδα πνπ ηδξχζεθε απφ ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε ην 1997, κε
ζθνπφ ηελ ηδησηηθνπνίεζε εηαηξεηψλ. Ζ θπβέξλεζε ελέηαμε απηέο ηηο επηρεηξήζεηο ζηνλ
ηζνινγηζκφ ηεο ΓΔΚΑ. πλεπψο, ε ΓΔΚΑ ελίζρπζε νξηζκέλεο απφ απηέο κε θεθάιαην
θαη πιήξσζε κεξίζκαηα ζηελ θπβέξλεζε. Ζ Eurostat δηεμήγαγε δηεμνδηθέο θαη
καθξνρξφληεο ζπδεηήζεηο κε ηηο ειιεληθέο αξρέο απφ ην 1997 έσο ην 2002, ζρεηηθά κε
ηε ζσζηή ηαμηλφκεζε απηήο ηεο κνλάδαο , επηκέλνληαο φηη εθφζνλ ε ΓΔΚΑ ήηαλ κία
κνλάδα πνπ ιεηηνπξγνχζε σο θπβεξλεηηθφο θνξέαο ζα έπξεπε λα εληαρζεί ζην ηνκέα
ηεο θπβέξλεζεο. Οη ειιεληθέο αξρέο δηαθψλεζαλ κε απηφ ην επηρείξεκα θαη κφιηο ην
1999 επηηεχρζεθε κεξηθή ιχζε – ε αλαηαμηλφκεζε «ησλ επηρνξεγήζεσλ ηεο ΓΔΚΑ
ζηε γεληθή θπβέξλεζε» θαη «ησλ πιεξσκψλ ηεο ΓΔΚΑ εθ κέξνπο ηεο γεληθήο
θπβέξλεζεο», φπσο δεηήζεθε απφ ηε Eurostat, δηαηεξψληαο ηε ΓΔΚΑ εθηφο ηεο
γεληθήο θπβέξλεζεο.

Ζ θαηάζηαζε πξηλ ην 2004
Σν 2000 θαη ην 2001, ε ΓΔΚΑ παξέκεηλε εθηφο ηνπ ηνκέα ηεο γεληθήο θπβέξλ εζεο,
ελψ παξάιιεια θαλέλα πνζφ δελ ππνινγίζηεθε σο κεηαβηβάζεηο θαη πιεξσκέο ηεο
ΓΔΚΑ ζηελ θνηλνπνίεζε ηνπ Μαξηίνπ ηνπ 2000 γηα ην 1999. Οξηζκέλα πνζά
θαηαγξάθεθαλ αξγφηεξα ζηηο επφκελεο θνηλνπνηήζεηο ΓΤΔ ην 2000 θαη ην 2001. Σν
2002, ε Eurostat δήηεζε πάιη ηελ επαλεμέηαζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο ηαμηλφκεζεο ηεο
ΓΔΚΑ θαη ηειηθά νη ειιεληθέο αξρέο δέρηεθαλ, εληάζζνληαο ηε ΓΔΚΑ ζηνλ ηνκέα ηεο
θπβέξλεζεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ΓΤΔ ηνπ επηεκβξίνπ ηνπ 2002.
Σν 2004 ε Eurostat έζεζε ζηηο ειιεληθέο αξρέο ην εξψηεκα, εάλ ε επίδξαζε ηεο
αλαηαμηλφκεζεο ηεο ΓΔΚΑ ζηνλ ηνκέα ηεο θπβέξλεζεο είρε θαηαγξαθεί ζσζηά γηα
ηελ πεξίνδν απφ ην 1997 έσο ην 2001, θάηη πνπ δελ θαίλεηαη λα ζπλέβε. Ζ Eurostat
παξαηήξεζε, φηη νξηζκέλα πνζά πνπ πξνεγνπκέλσο είραλ θαηαγξαθεί σο απμήζεηο
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζα έπξεπε λα είραλ θαηαγξαθεί νξζφηεξα σο θεθαιαηαθέο
κεηαβηβάζεηο, νπφηε θαη ζα είραλ επίδξαζε ζην έιιεηκκα εθείλεο ηεο πεξηφδνπ.
Δπηπιένλ, ε Eurostat δήηεζε ηελ επαιήζεπζε ηεο νξζήο θαηαγξαθήο θαη θαηάιιειεο
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ελνπνίεζεο ησλ ελδνθπβεξλεηηθψλ κεηαβηβάζεσλ (π.ρ. κεηαμχ ηεο ΓΔΚΑ θαη ησλ
νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο).
Ζ θαηάζηαζε κεηά ην 2004
Καηά ηε δηάξθεηα ησλ κεζνδνινγηθψλ επηζθέςεψλ ηεο ζηελ Διιάδα ην 2006, ε
Eurostat ζπδήηεζε ηνλ απνινγηζκφ ηεο ΓΔΚΑ ζην πιαίζην ησλ ζπδεηήζεσλ γηα ηα
ηακεία εθηφο πξνυπνινγηζκνχ (ΣΔΠ) θαη εμέηαζε δηεμνδηθά ηνπο ηζνινγηζκνχο θαη ηα
απνηειέζκαηα ρξήζεο ηεο ΓΔΚΑ γηα ην δηάζηεκα 2002 – 2005. Παξφιν πνπ απηά
θαίλνληαλ λα ζπκθσλνχλ κε ηνλ απνινγηζκφ ηεο ΓΔΚΑ ζηελ έξεπλα, ε Eurostat
εληφπηζε αζπλέπεηα ζηελ θαηαγξαθή ησλ ελδνθπβεξλεηηθψλ κεηαβηβάζεσλ κεηαμχ ηεο
ΓΔΚΑ θαη ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, θαζψο κηα κεηαβίβαζε απφ ηνλ θξαηηθφ
πξνυπνινγηζκφ είρε θαηαγξαθεί ζηελ έξεπλα σο έζνδν ζηε ΓΔΚΑ ρσξίο, σζηφζν, λα
επεξεάδεη ην ηζνδχγην ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο σο δαπάλε ην 2003 θαη ην 2004 (θαηά
763 θαη 640 εθαη. € αληίζηνηρα). Απηή ε αζπλέπεηα δηνξζψζεθε απφ ηηο ειιεληθέο
αξρέο θαηά ηελ ππνβνιή ησλ ζηνηρείσλ. Δπίζεο, ε Eurostat παξαηήξεζε, φηη πνιχ
κεγάιεο εθξνέο, νη νπνίεο είραλ θαηαρσξεζεί σο απφθηεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ (ελ
κέξεη ρξεκαηνδνηνχκελεο απφ εηζξνέο απφ κεηαβίβαζε κεηνρψλ) είραλ θαηαγξαθεί
ζηελ Έξεπλα ησλ ΣΔΠ, αιιά φρη ζηνπο Πίλαθεο ΓΤΔ. Απηέο νη δξάζεηο αθνξνχζαλ ηε
ΓΔΚΑ θαη νη ειιεληθέο αξρέο δηεπθξίληζαλ, φηη απηά ηα πνζά ήηαλ εμνθιήζεηο
κεηαηξέςηκσλ νκνιφγσλ πνπ εθδφζεθαλ απφ ηε ΓΔΚΑ ην δηάζηεκα 1999 – 2001 θαη
θαηέζηεζαλ ιεμηπξφζεζκα ην 2003 θαη ην 2004. ηα ινγηζηηθά βηβιία ηεο ΓΔΚΑ, απηά
ηα νκφινγα είραλ θαηαρσξεζεί σο κεηαβηβάζεηο κεηνρψλ ηε ρξνληθή ζηηγκή ηεο
έθδνζήο ηνπο θαη σο απφθηεζε κεηνρψλ θαηά ηελ απνπιεξσκή. χκθσλα κε ην ΔΛ
95, ζα έπξεπε λα έρνπλ ζεσξεζεί σο ρξένο θαη λα έρνπλ θαηαγξαθεί ζηνπο πίλαθεο
ΓΤΔ σο εμφθιεζε νκνιφγσλ θαη φρη σο απφθηεζε κεηνρψλ. Σνλ επηέκβξην ηνπ 2006,
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεζνδνινγηθήο επίζθεςεο ΓΤΔ ηεο Eurostat, ε Σξάπεδα ηεο
Διιάδνο επηβεβαίσζε φηη ηα νκφινγα είραλ ζπλππνινγηζηεί ζην ρξένο θαηά
Μάαζηξηρη. Ζ Eurostat έζεζε ην εξψηεκα, γηαηί απηά ηα νκφινγα δελ είραλ θαηαγξαθεί
ζην πξνζρέδην ηνπ Πίλαθα ΓΤΔ 3Β2, ελψ παξάιιεια έιεγμε θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ
εζφδσλ απφ απνθξαηηθνπνηήζεηο ηεο ΓΔΚΑ ζηνπο Πίλαθεο 3Β.
Μεηαμχ ηνπ 2006 θαη ηνπ 2008, ε Eurostat δεηνχζε ηαθηηθά πιεξνθφξεζε γηα ηε
ΓΔΚΑ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αμηνιφγεζεο ησλ θνηλνπνηήζεσλ ΓΤΔ ηνπ Απξηιίνπ θαη
ηνπ Οθησβξίνπ.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο κεζνδνινγηθήο επίζθεςεο ζηελ Διιάδα ην 2008, ζπδεηήζεθαλ
ηα εμήο: 1) ε κείσζε ησλ θαηαζέζεσλ ην 2006, πνπ θαηαγξάθεθε απφ ηε ΓΔΚΑ, 2) νη
ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ΓΔΚΑ, πνπ θαηαδείθλπαλ κεγάιεο θνξνινγηθέο
δαπάλεο, νη νπνίεο φκσο δελ είραλ απνηππσζεί ζηελ έξεπλα, 3) ε ζσζηή θαηαγξαθή
ηεο απνπιεξσκήο ησλ κεηαηξέςηκσλ νκνιφγσλ ην 2006 ζηνλ Πίλαθα 3Β. Οη ειιεληθέο
αξρέο δηεπθξίληζαλ φηη 326 εθαηνκκχξηα απφ θφξνπο, πνπ δελ θαηαγξάθεθαλ ζηελ
Έξεπλα, είραλ εμνθιεζεί απφ ηε ΓΔΚΑ ην 2006. Απηή ε δηεπθξίληζε είρε σο
απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ πιενλάζκαηνο ησλ ΣΔΠ (κε απνηέιεζκα ηελ εμάιεηςε
ζρεδφλ ηεο ζηαηηζηηθήο δηαθνξάο) θαη ζπλεπψο ηελ αχμεζε ηνπ ειιείκκαηνο ηεο
θπβέξλεζεο ην 2006. Όζνλ αθνξά ζην 3), ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο έπξεπε λα
επαιεζεχζεη φηη ηα κεηαηξέςηκα νκφινγα είραλ θαηαγξαθεί ζσζηά.
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ηηο θνηλνπνηήζεηο ΓΤΔ ησλ ειιεληθψλ αξρψλ ηελ 21 ε Οθησβξίνπ 2009, έλα απφ ηα
αλαζεσξεκέλα πεδία ζρεηηδφηαλ κε έλα πνζφ πνπ είρε ιάβεη ε ΓΔΚΑ απφ ηελ
θπβέξλεζε (230 εθαη. €) σο δηεπθφιπλζε, κέζσ παξνρήο κεηξεηψλ γηα ηελ εμφθιεζε
ησλ ππνρξεψζεψλ ηεο. χκθσλα κε ηηο εμεγήζεηο πνπ δφζεθαλ απφ ην ΓΛΚ θαηά ηε
κεζνδνινγηθή επίζθεςε ζην δηάζηεκα 16 – 18 Ννεκβξίνπ 2009, ν λένο Τπνπξγφο
Οηθνλνκηθψλ είρε απνθαζίζεη ηελ θαηαγξαθή απηνχ ηνπ πνζνχ φρη σο δαλείνπ αιιά
σο δαπάλεο ηεο θπβέξλεζεο, δηαγξάθνληαο ηελ απαίηεζε απφ ηε ΓΔΚΑ (ζεκεησηένλ,
φηη ε ΔΤΔ δήισζε πσο δελ είρε ιάβεη γλψζε ηνπ φινπ ζέκαηνο). Ζ Eurostat
παξαηήξεζε, φηη εάλ απηφ πξάγκαηη ίζρπε, ην πνζφ ζα έπξεπε λα είρε θαηαγξαθεί ην
2009, ηε ζηηγκή δειαδή πνπ απνθαζίζηεθε ε αλάιεςε ηνπ δαλείνπ, θαη φρη ην 2008.
Δπηπιένλ, ε Eurostat επηζήκαλε, φηη ε ΓΔΚΑ εληάζζεηαη ζηε γεληθή θπβέξλεζεο θαη
ζπλεπψο, ε ζπλαιιαγή ζα έπξεπε λα ελνπνηεζεί ζην επίπεδν ηνπ ηνκέα ηεο γεληθήο
θπβέξλεζεο θαη λα κελ γίλεη θακία αλαζεψξεζε. Ωζηφζν, εμαηηίαο θαη ησλ
ακθηβνιηψλ γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ ξνψλ κεηαμχ ηεο θπβέξλεζεο θαη ηεο ΓΔΚΑ, ε
Eurostat δήηεζε δηεπθξηληζηηθή επηζηνιή επί ηνπ δεηήκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα ειέγμεη
θαη λα επαιεζεχζεη ηηο θαηαγξαθέο θαη ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ. Δπίζεο, ε Eurostat
δήηεζε πιεξνθφξεζε γηα ηνπο ιφγνπο ππνβνιήο εζθαικέλσλ ζηνηρείσλ ζηηο
θνηλνπνηήζεηο ΓΤΔ ηνπ Απξηιίνπ ηνπ 2009 θαη ηεο 2αο Οθησβξίνπ ηνπ 2009. Ζ
απάληεζε ησλ ειιεληθψλ αξρψλ ζρεηηθά κε ην δήηεκα, πνπ δφζεθε ζηηο 29 Ννεκβξίνπ
ηνπ 2009, ζεσξήζεθε απφ ηε Eurostat αλεπαξθήο θαη χζηεξα απφ αίηεκα ηεο Eurostat
απεζηάιεζαλ ιεπηνκέξεηεο απφ ηηο ειιεληθέο ζηαηηζηηθέο αξρέο, ζηηο 11 Γεθεκβξίνπ
ηνπ 2009.
Σα πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ ζρεηηθά κε ηε ΓΔΚΑ, εκθαλίζηεθαλ σο ζπλέπεηα ησλ
πξνβιεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ επεμεξγαζία ηεο έξεπλαο ησλ ΣΔΠ, ηα νπνία
θαη απαξηζκνχληαη παξαθάησ. Αθφκα θαη αλ ε ΓΔΚΑ κπνξνχζε λα ζεσξεζεί φηη
αλήθεη ζηνπο πιένλ ζπλεξγάζηκνπο θνξείο κε βάζε ηελ εγθαηξφηεηα ηεο αληαπφθξηζήο
ηεο, θαίλεηαη, φηη νη αλαληηζηνηρίεο θαη νη αλσκαιίεο πνπ απαληψληαη ζηα
εξσηεκαηνιφγηα ηεο Έξεπλάο ηεο, απνηεινχλ αξθεηά ζπρλφ θαηλφκελν. Μία πηζαλή
ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο απηνχ ζα ήηαλ ε ρξήζε πεξηζζφηεξσλ πεγψλ απφ ηελ ΔΤΔ
γηα ηνλ έιεγρν 1) ηεο επινγνθάλεηαο ησλ ζηνηρείσλ πνπ θαηαγξάθνληαη ζην
εξσηεκαηνιφγην, 2) ησλ θάζεησλ ειέγρσλ ησλ πνζψλ πνπ θαηαγξάθνληαη ζηα πεδία,
3) ηεο δηαζηαχξσζεο ησλ ζηνηρείσλ πνπ θαηαγξάθνληαη ζην εξσηεκαηνιφγην κε ηηο
ρξεκαηννηθνλνκηθέο εθζέζεηο ηεο ΓΔΚΑ, 4) ηεο δηαζηαχξσζεο ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ κε άιιεο πεγέο ζηνηρείσλ (φπσο γηα παξάδεηγκα ηνλ θξαηηθφ
πξνυπνινγηζκφ θαη ηνπο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο γηα ηηο ελδνθπβεξλεηηθέο
κεηαβηβάζεηο· ηηο λνκηζκαηηθέο θαη ηξαπεδηθέο ζηαηηζηηθέο γηα ζρεηηθέο
ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο).
πκπέξαζκα
χκθσλα κε ηηο εμεγήζεηο πνπ δφζεθαλ απφ ηηο ειιεληθέο ζηαηηζηηθέο αξρέο ζηηο 11
Γεθεκβξίνπ ηνπ 2009, θαίλεηαη φηη ε αλαζεσξεκέλε θαηαγξαθή ήηαλ νξζή, κε
απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηνπ ειιείκκαηνο γηα ην 2008, φρη επεηδή φπσο δήισζαλ νη
ειιεληθέο αξρέο, ε θπβέξλεζε απνθάζηζε ην 2009 ηελ αλάιεςε ηνπ δαλείνπ ην 2008,
αιιά επεηδή νη ξνέο κεηαμχ ηεο ΓΔΚΑ θαη ηεο θπβέξλεζεο πξέπεη λα ελνπνηεζνχλ,
θαζψο ε ΓΔΚΑ αλήθεη ζηνλ ηνκέα ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο. Ωζηφζν, παξακέλεη αθφκε
αλνηθηφ ην δήηεκα ηεο θαηαγξαθήο ησλ ζπλαιιαγψλ κεηαμχ ηεο θπβέξλεζεο θαη ηεο
ΓΔΚΑ θαηά ηα πξνεγνχκελα έηε.
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13 Επηρνξεγήζεηο από ηελ ΕΕ
Σπλαιιαγέο κε ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηεο ΕΕ
Δηζαγσγή
Σν πξφβιεκα κε ηηο ζπλαιιαγέο κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ΔΔ εληνπίδεηαη ζηνλ ζσζηφ
ρξφλν θαηαγξαθήο ησλ ζπλαιιαγψλ. χκθσλα κε ηελ απφθαζε ηεο Eurostat16 γηα ηελ
θαηαγξαθή ησλ επηρνξεγήζεσλ ηεο ΔΔ, νη ζπλαιιαγέο κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ΔΔ
(πιεξσκέο απφ ηα Τπνπξγεία Οηθνλνκηθψλ ησλ θξαηψλ – κειψλ γηα ινγαξηαζκφ ηεο
ΔΔ ή, αληίζεηα, πιεξσκέο πνπ ιακβάλνληαη απφ ηελ ΔΔ πξηλ απφ ηηο εζληθέο δεκφζηεο
δαπάλεο) πξέπεη λα κελ έρνπλ αληίθηππν ζην έιιεηκκα ηεο θπβέξλεζεο, κε ηηο
ηακεηαθέο ξνέο λα θαηαγξάθνληαη σο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο.
Γεδνκέλνπ ηνπ κεγέζνπο ησλ δηαξζξσηηθψλ θεθαιαίσλ γηα ηελ Διιάδα, θαζίζηαηαη
ζεκαληηθή ε παξαθνινχζεζε ηεο νξζήο εθαξκνγήο ηνπ θαλφλα. Ζ Διιάδα, ζε γεληθέο
γξακκέο, εθαξκφδεη ηελ πξαθηηθή έθδνζεο απαηηήζεσλ γηα δαπάλεο απφ ηνλ θξαηηθφ
πξνυπνινγηζκφ γηα πξνγξάκκαηα πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ ΔΔ πξνθεηκέλνπ
λα θαηαγξάςεη ηηο επηρνξεγήζεηο απφ ηελ ΔΔ.

16

Γειηίν Σχπνπ 22/2005 ηεο 15εο Φεβξνπαξίνπ 2005: Ζ κεηαρείξηζε ησλ κεηαβηβάζεσλ απφ ηνλ
πξνυπνινγηζκφ ηεο ΔΔ ζηα θξάηε – κέιε.

Ζ θαηάζηαζε πξηλ ην 2004
εκεηψλεηαη, φηη ήδε απφ ην 1998 είρε ζπκθσλεζεί φηη ε παξνρή δηαξζξσηηθψλ
θεθαιαίσλ απφ ηελ ΔΔ ζε κε θπβεξλεηηθέο κνλάδεο δε ζα πξέπεη λα εθηειείηαη κέζσ
κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ινγαξηαζκψλ ηεο θπβέξλεζεο. Ωζηφζν, ην 1999 ε Eurostat
αλαθάιπςε, φηη νη πιεξσκέο πνπ ιακβάλνληαλ απφ ηελ ΔΔ ππέξ ησλ ζεζκηθψλ
κνλάδσλ εθηφο ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο θαηαρσξνχληαλ ζηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο
θπβέξλεζεο σο έζνδα (κε απνηέιεζκα λα έρνπλ αληίθηππν ζην έιιεηκκα), ρσξίο λα
θαηαγξάθνληαη ζηε ζπλέρεηα σο έμνδα, αιιά σο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο
(ρσξίο λα έρνπλ, έηζη, αληίθηππν ζην έιιεηκκα) 17.
ε πεξίπησζε πνπ ν ηειεπηαίνο δηθαηνχρνο είλαη κνλάδα ηεο θπβέξλεζεο, νη
επηρνξεγήζεηο ηεο ΔΔ κπνξνχλ λα θαηαγξαθνχλ σο έζνδα ηεο θπβέξλεζεο, ηε ζηηγκή
θαηά ηελ νπνία ππεηζέξρνληαη ζηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο θπβέξλεζεο, αιιά πξέπεη λα
θαηαγξάθνληαη σο έμνδα ηεο θπβέξλεζεο, ηε ζηηγκή θαηά ηελ νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη
γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη.
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Παξά ηηο ζπζηάζεηο ηεο Eurostat φηη νη επηρνξεγήζεηο ηεο ΔΔ πνπ ππεηζέξρνληαη ζηνπο
ινγαξηαζκνχο ηεο θπβέξλεζεο σο έζνδα δελ ζα κπνξνχζαλ, θαηά ζπλέπεηα, λα έρνπλ
θαηαρσξεζεί σο απμήζεηο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ησλ ζεζκηθψλ κνλάδσλ εθηφο ηεο
θπβέξλεζεο, ζηελ θνηλνπνίεζε ΓΤΔ ηνπ επηεκβξίνπ ηνπ 1999 νη ειιεληθέο αξρέο
ζπλέρηζαλ λα θαηαγξάθνπλ ηηο επηρνξεγήζεηο ηεο ΔΔ σο έζνδα ηεο θπβέξλεζεο αθφκα
θαη αλ ν ηειηθφο δηθαηνχρνο δελ ήηαλ ε θπβέξλεζε.
ε αληίζεζε κε ηνπο θαλφλεο πεξί ησλ εζληθψλ ινγαξηαζκψλ θαη ηηο ζπζηάζεηο ηεο
Eurostat 18 , νη επηρνξεγήζεηο ηεο ΔΔ φρη κφλν δηελεξγνχληαλ κέζσ ησλ κε
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ινγαξηαζκψλ ηεο θπβέξλεζεο, αιιά απηά ηα πνζά εηζέξρνληαλ
σο κε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο θπβέξλεζεο (πξνθαιψληαο αχμεζε
ησλ εζφδσλ ηεο θπβέξλεζεο) θαη εμέξρνληαλ σο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο (κε
απνηέιεζκα λα κελ έρνπλ αληίθηππν ζην έιιεηκκα ηεο θπβέξλεζεο) κε ηε κνξθή
απμήζεσλ ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ησλ δεκφζησλ επηρεηξήζεσλ.
Ύζηεξα απφ ηελ παξέκβαζε ηεο Eurostat, νη ειιεληθέο αξρέο δηφξζσζαλ απηφ ην
ζθάικα. Ωζηφζν, δελ έγηλε θακηά δηφξζσζε γηα ηα πνζά πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηα έηε
1998 θαη 1999, φπνπ νιφθιεξν ην πνζφ ησλ επηρνξεγήζεσλ ηεο ΔΔ πνπ πξννξηδφηαλ
γηα ηηο ζεζκηθέο κνλάδεο εθηφο ηεο θπβέξλεζεο θαηαρσξήζεθε σο έζνδν ηεο
θπβέξλεζεο, βειηηψλνληαο, έηζη, ην έιιεηκκα/πιεφλαζκα ηεο θπβέξλεζεο.

ηελ έθζεζε ηεο απνζηνιήο ηεο 13 εο θαη 14εο Μαΐνπ ηνπ 1999 αλαθέξεηαη, φηη: «ε
Eurostat ππνγξάκκηζε, φηη…ηα πνζά πνπ ιακβάλνληαη απφ ηελ ΔΔ πξέπεη λα έρνπλ
αξλεηηθφ αληίθηππν ζην έιιεηκκα, θαζψο εάλ θαηαβάιινληαη ζηηο θεθαιαηαθέο
κεηαβηβάζεηο απμάλνπλ ην έιιεηκκα. Γηα ην ιφγν απηφ, ιακβάλνληαο ππφςε απηφ ηνλ
επηπξφζζεην παξάγνληα, δεηήζεθαλ δηεπθξηλίζεηο γηα ην πσο ζα κπνξνχζε λα εμεγεζεί
ην κεγάιν ζεηηθφ πνζφ ηεο κεηαβίβαζεο θαζαξνχ θεθαιαίνπ.
18
Δπηζηνιή ηεο Eurostat ζηελ ΔΤΔ ζηηο 21 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2000.
17

Ζ θαηάζηαζε κεηά ην 2004
Οη ειιεληθέο αξρέο ζε κία επηζηνιή πνπ έζηεηιαλ ζηε Eurostat ζηηο 18 Οθησβξίνπ ηνπ
2004 δήισζαλ, φηη ζηελ πεξίπησζε ησλ επηρνξεγήζεσλ ηεο ΔΔ «ηα ζηνηρεία πνπ
θαηαγξάθνληαη σο έζνδα θαη πξννξίδνληαη γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ θεθαιαηνπρηθψλ
δαπαλψλ ζηελ θνηλνπνίεζε ΓΤΔ ηνπ Μαξηίνπ ηνπ 2000, αληαλαθινχλ νξζά ηηο ηειηθέο
νθεηιφκελεο πιεξσκέο πνπ ειήθζεζαλ απφ ηελ ΔΔ». Ζ Eurostat δηαθψλεζε,
παξαηεξψληαο φηη απηφο ν ηζρπξηζκφο εξρφηαλ ζε αληίζεζε κε απηά πνπ είρε αλαθέξεη
ε ειιεληθή αληηπξνζσπεία ζηε Eurostat θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλάληεζήο ηνπο ζηελ
Αζήλα ην δηάζηεκα 12 – 13 Οθησβξίνπ ηνπ 2004, φηη δειαδή ηα ζηνηρεία γηα ηα έηε
1997 θαη 1998 ζα έπξεπε λα ππνζηνχλ δηφξζσζε.
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Καηά ηε δηάξθεηα ηεο απνζηνιήο ηεο Eurostat ζηηο 10 Ννεκβξίνπ ηνπ 2004, ε ΔΤΔ ηε
δηαβεβαίσζε, φηη πιένλ θαηαρσξνχζε φια ηα πνζά πνπ ζρεηίδνληαλ κε πξνγξάκκαηα
ζπγρξεκαηνδνηνχκελα απφ ηελ ΔΔ σο θεθαιαηαθέο κεηαβηβάζεηο. Ωο εθ ηνχηνπ, νη
ειιεληθέο αξρέο ππνζηήξημαλ, φηη πιένλ φινη νη πφξνη απφ ηελ ΔΔ είραλ θαηαγξαθεί
νξζά.
ην δηάζηεκα 3 – 4 Μαξηίνπ ηνπ 2005, δηεμήρζε κία απνζηνιή ΓΤΔ ηεο Eurostat ζηελ
Διιάδα. ην πιαίζην ησλ ζπδεηήζεσλ, ε αληηπξνζσπεία ηεο Eurostat αλέθεξε ην
δειηίν ηχπνπ ηεο γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ επηρνξεγήζεσλ ηεο ΔΔ θαη έζεζε ην εξψηεκα,
εάλ ε απφθαζή ηεο είρε γίλεη ζεβαζηή θαη ζην παξειζφλ. Οη ειιεληθέο ζηαηηζηηθέο
αξρέο επηβεβαίσζαλ ηε ζπκκφξθσζε ηεο Διιάδαο κε ηελ απφθαζε θαη ην γεγνλφο φηη
νη θαζπζηεξήζεηο ζηηο πιεξσκέο θαηαγξάθνληαλ σο F.7. Ωζηφζν, ηα ζηνηρεία γηα ηηο
πξνζαξκνγέο, φπσο ήηαλ θαηαγεγξακκέλα αλαιπηηθά ζην πεδίν «Λνηπά
ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία», θαηαδείθλπαλ απμεηηθή ηάζε, ε νπνία πξνθαινχζε
ακθηβνιίεο.
Ζ Eurostat ηφληζε, φηη ηα ζηνηρεία γηα ην F.7, φπσο ήηαλ θαηαγεγξακκέλα, ζα ήηαλ
νξζά κφλν εάλ ηα πνζά πνπ είραλ θαηαβιεζεί, αθαηξνχληαλ ζε θάπνην άιιν πεδίν. ε
απηή ηελ πεξίπησζε, ζα έπξεπε λα γίλεη θαη ε αλάινγε πξνζαξκνγή. Οη ειιεληθέο
ζηαηηζηηθέο αξρέο ππνζρέζεθαλ λα επαλεμεηάζνπλ ηα ζηνηρεία θαη λα ζηείινπλ
απάληεζε ζρεηηθά κε ην δήηεκα.
Ζ Eurostat έθαλε ηελ ππφκλεζε, φηη ήδε ηνλ Μάξηην ηνπ 2004 ε θνηλνπνίεζε ηεο
Διιάδαο δελ είρε επαιεζεπηεί εμαηηίαο ππεξεθηηκεκέλσλ ζηνηρείσλ γηα ηηο
Μεηαβηβάζεηο ηεο ΔΔ θαη θαηλφηαλ πσο ε ΔΤΔ αθφκα πξνζπαζνχζε λα επηιχζεη
πξνβιήκαηα ηνπ παξειζφληνο. Καηά ηε Eurostat, νιφθιεξν ην ζχζηεκα θαηαγξαθήο
ήηαλ εζθαικέλν. Ζ ΔΤΔ, σζηφζν, ήηαλ πεπεηζκέλε φηη νη ξνέο θαηαγξάθνληαλ
ζσζηά θαη φηη ίζσο νη αθαηξέζεηο ησλ πνζψλ πνπ είραλ θαηαβιεζεί λα είραλ γίλεη ζε
θάπνηα άιια ζεκεία.
ηηο 26 Απξηιίνπ ηνπ 2005, ε Eurostat απάληεζε ζε κία επηζηνιή πνπ είρε ζηείιεη ε
ΔΤΔ (ηελ 31ε Μαξηίνπ ηνπ 2005) γηα ην δήηεκα ηνπ ηξφπνπ αληηκεηψπηζεο ησλ
πξνθαηαβνιψλ ηεο ΔΔ. Ζ Eurostat αλέθεξε ηα εμήο:
«χκθσλα κε ηελ απφθαζε ηεο Eurostat γηα ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ησλ
κεηαβηβάζεσλ απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ΔΔ ζηα θξάηε – κέιε (βιέπε δειηίν ηχπνπ
αξηζ. 22/2005 κε εκεξνκελία 15/2/05), ζηελ πεξίπησζε πξνθαηαβνιψλ απφ ηελ
Δπηηξνπή ζε θξάηε – κέιε ζηελ αξρή ελφο πνιπεηνχο πξνγξάκκαηνο, απηέο νη
πξνθαηαβνιέο πξέπεη πάληνηε λα θαηαγξάθνληαη σο ρξεκαηννηθνλνκηθέο
πξνθαηαβνιέο. Απηή ε ππνρξέσζε παξακέλεη ακεηάβιεηε κέρξη νη ηειηθέο πιεξσκέο
(εμαηξνπκέλεο ηεο πξνθαηαβνιήο απφ ηελ ΔΔ) λα θηάζνπλ ην 79% (ζε πεξίπησζε πνπ
ε πξνθαηαβνιή αλεξρφηαλ ζην 16%) ή ην 88% (ζε πεξίπησζε πνπ ε πξνθαηαβνιή
αλεξρφηαλ ζην 7%) ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ πνπ έρεη ζπκθσλεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή
Δπηηξνπή γηα νιφθιεξε ηελ πεξίνδν ηνπ πνιπεηνχο πξνγξάκκαηνο (θαζψο ε
Δπξσπατθή Δπηηξνπή θξαηά ην 5% ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ πνπ ζπκθσλείηαη θαη
θαηαβάιεη ην 95% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ εθαξκνγήο ηνπ
πξνγξάκκαηνο)».
ηελ απνζηνιή ΓΤΔ πνπ δηεμήρζε ζηελ Διιάδα ην δηάζηεκα 1 – 2 επηεκβξίνπ ηνπ
2005, νη ειιεληθέο ζηαηηζηηθέο αξρέο ελεκέξσζαλ ηε Eurostat γηα ηηο αιιαγέο ζην
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έιιεηκκα πνπ θνηλνπνηήζεθε κεηαμχ ηνπ Μαξηίνπ θαη ηνπ επηεκβξίνπ ηνπ 2005. Έλαο
απφ ηνπο δχν ιφγνπο ζρεηηδφηαλ κε ηηο δηνξζψζεηο ησλ ζπλαιιαγψλ ηεο ΔΔ.
Οινθιεξψλνληαο ηε ζπδήηεζε γηα ην δήηεκα, «ε Eurostat δπζθνιεχηεθε λα
εμαθξηβψζεη, εάλ ζηνπο ειιεληθνχο ινγαξηαζκνχο είρε εθαξκνζηεί ε απφθαζε ηνπ
δειηίνπ ηχπνπ γηα ηηο κεηαβηβάζεηο ηεο ΔΔ απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ΔΔ ζηα θξάηε –
κέιε». Ζ Eurostat ζπκθψλεζε κε ηελ ΔΤΔ γηα ηε δηελέξγεηα δχν πξάμεσλ: (α) ε
ΔΤΔ ζα εξεπλνχζε ηελ αθξηβή επηξξνή ηνπ πνζνχ ησλ εμφδσλ πνπ ζρεηίδνληαλ κε
ηελ ΔΔ ζην ηζνδχγην ηνπ 2001 θαη (β) ε ΔΤΔ ζα ελεκέξσλε ηε Eurostat γηα ην
απφζεκα ησλ βεβαησκέλσλ απαηηήζεσλ ζην ηέινο θάζε έηνπο γηα ηελ πεξίνδν 2000 –
2004, θαζψο επίζεο θαη γηα ηε ξνή ησλ λέσλ απαηηήζεσλ απφ ην 2001 έσο ην 2004. Ζ
ΔΤΔ ζα ππέβαιιε ελεκεξσκέλν πίλαθα.
ηηο 9 επηεκβξίνπ ηνπ 2005, ε ΔΤΔ απάληεζε ζηελ επηζηνιή πνπ είρε ζηείιεη ε
Eurostat ζηηο 6 επηεκβξίνπ 2005, παξέρνληαο πιεξνθνξίεο γηα ηα δεηήκαηα, ζρεηηθά
κε ηηο ζπλαιιαγέο ηεο ΔΔ πνπ πξναλαθέξζεθαλ.
Ζ Eurostat απάληεζε ζηελ ΔΤΔ ζηηο 12 επηεκβξίνπ ηνπ 2005. Ζ Eurostat
παξαηήξεζε, φηη έγηλε θαηαλνεηφ «απφ ηηο ζπλαληήζεηο κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ καο, φηη
απηέο νη απαληήζεηο είλαη πξνζσξηλέο θαη ρξήδνπλ δηεπθξηλίζεσλ θαη ζπκπιήξσζεο».
Οη ειιεληθέο ζηαηηζηηθέο αξρέο απάληεζαλ ζηηο 14 επηεκβξίνπ ηνπ 2005. Τπέβαιαλ
έλαλ πίλαθα γηα ηνπο πφξνπο ηεο ΔΔ «κε ηε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε πνπ πξνηάζεθε
απφ ηε Eurostat ζηηο 9 επηεκβξίνπ ηνπ 2005».
ηηο 16 επηεκβξίνπ ηνπ 2005, ε Eurostat έζηεηιε κία επηζηνιή ζηελ ΔΤΔ,
εθθξάδνληαο ηηο αλεζπρίεο ηεο φζνλ αθνξά ζε κία ζεηξά κεζφδσλ ζηαηηζηηθήο
αληηκεηψπηζεο ησλ ζπλαιιαγψλ ηεο ΔΔ, πνπ πξνηάζεθαλ απφ ηηο ειιεληθέο
ζηαηηζηηθέο αξρέο γηα ηελ πεξίνδν 2001 – 2004. Δπηπιένλ, ζηελ πεξηιεπηηθή ιίζηα ησλ
ελεξγεηψλ, πνπ ήηαλ ζπλεκκέλε ζε απηή ηελ επηζηνιή, απφ κία ιίζηα 5 εθθξεκψλ
δεηεκάησλ, ε Eurostat ζεψξεζε φηη κφλν έλα είρε επηιπζεί επηηπρψο, «ε δηθαηνιφγεζε
ηνπ πξνθίι ηνπ εηζπξαθηένπ».
Δμαηηίαο ησλ επηθπιάμεσλ πνπ εθθξάζηεθαλ γηα ηα δεκνζηνλνκηθά ζηνηρεία ηεο
Διιάδαο ζην δειηίν ηχπνπ ηεο Eurostat γηα ην έιιεηκκα θαη ην ρξένο ηεο θπβέξλεζεο
ηεο 24εο Απξηιίνπ ηνπ 2006, δηεμήρζε κία κεζνδνινγηθή επίζθεςε ΓΤΔ ηεο Eurostat
ζηελ Αζήλα, απφ ηηο 29 Μαΐνπ έσο ηηο 2 Ηνπλίνπ ηνπ 2006 θαη κία απφ ηηο 27 έσο ηηο 29
επηεκβξίνπ ηνπ 2006.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο απνζηνιήο, ε Eurostat παξαηήξεζε φηη νη ζπλαιιαγέο κε ηνλ
πξνυπνινγηζκφ ηεο ΔΔ ζε ζρέζε κε ην Κνηλνηηθφ Πιαίζην ηήξημεο είραλ
αμηνζεκείσην αληίθηππν ζηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο θπβέξλεζεο απφ έηνο ζε έηνο, ηεο
ηάμεσο ηνπ 1δηο. €. Παξφιν πνπ καθξνπξφζεζκα ν αληίθηππνο απηψλ ησλ ζπλαιιαγψλ
είρε αληηζηαζκηζηεί ζσζηά, εγείξνληαλ εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηνλ ρξφλν θαηαγξαθήο.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο ηνπ επηεκβξίνπ, κεηά ηηο εμεγήζεηο πνπ δφζεθαλ
απφ ηελ Δληαία Αξρή Πιεξσκψλ (ΔΑΠ), ε Eurostat ζεψξεζε φηη παξφιν πνπ ν
αληίθηππνο ησλ ζπλαιιαγψλ ηεο ΔΔ ζαθψο θαη δελ ήηαλ νπδέηεξνο θαη κάιηζηα
αζθνχζαλ έκκεζε επηξξνή θαηά πνιχ κεγάια πνζά, ε νπνία αλακελφηαλ λα απμεζεί
πεξαηηέξσ ηα επφκελα ρξφληα, δελ θαηλφηαλ λα ππάξρεη θάπνηα αξθεηά αμηφπηζηε πεγή
ζηνηρείσλ γηα ηελ εθηίκεζε ηεο νξζήο θαηαγξαθήο ησλ δεδνπιεπκέλσλ εζφδσλ.
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πλεπψο, ζεψξεζε φηη ε θαιχηεξε ελαιιαθηηθή ιχζε ηφηε ήηαλ ν ππνινγηζκφο ησλ
εζφδσλ ηε ζηηγκή πνπ θαηαβάιιεηαη ε απαίηεζε ζηελ Δπηηξνπή.
ην ρέδην Γξάζεο έγηλαλ ηέζζεξηο ζπζηάζεηο ζρεηηθά κε ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχζαλ
ηηο ζπλαιιαγέο κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ΔΔ (βιέπε Παξάξηεκα 5, ζπλαιιαγέο ΔΔ).
ηε ζεηξά αηηεκάησλ γηα παξνρή επεμεγήζεσλ ζηελ θνηλνπνίεζε ΓΤΔ ηνπ Οθησβξίνπ
ηνπ 2006, ε Eurostat παξαηήξεζε νξηζκέλα ζθάικαηα ζηελ θαηαγξαθή ησλ
πλαιιαγψλ ηεο ΔΔ. Οη ειιεληθέο ζηαηηζηηθέο αξρέο ζπκθψλεζαλ κε απηέο ηηο
παξαηεξήζεηο θαη δήηεζαλ ηελ ππνβνιή λέαο θνηλνπνίεζεο «κε ηε δηφξζσζε ησλ
πεδίσλ α), β) θαη γ)».
ηελ θνηλνπνίεζε ΓΤΔ ηνπ Απξηιίνπ ηνπ 2008, πξαγκαηνπνηήζεθε επξεία αληαιιαγή
επηζηνιψλ κε εξσηήκαηα θαη απαληήζεηο γηα ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο κηαο ζεηξάο
ζπλαιιαγψλ κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ΔΔ θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηε ζηαηηζηηθή
αληηκεηψπηζε ησλ πξνθαηαβνιψλ ηεο ΔΔ. Ωζηφζν, ηα δεηήκαηα δελ δηεπθξηλίζηεθαλ
πιήξσο θαη παξέκεηλαλ ακθηβνιίεο γηα ηε ζσζηή θαηαγξαθή απηψλ ησλ ζπλαιιαγψλ.
Έηζη, ηνλ Απξίιην ηνπ 2008, ε Eurostat εμέθξαζε επηθπιάμεηο γηα ηα ζηνηρεία ΓΤΔ πνπ
ππνβιήζεθαλ απφ ηελ Διιάδα εμαηηίαο, κεηαμχ άιισλ, «ηεο θαηαγξαθήο ησλ
επηρνξεγήζεσλ ηεο ΔΔ ην 2006 θαη ην 2007».
ην δηάζηεκα 2 – 3 Ηνπλίνπ ηνπ 2008, δηεμήρζε κεζνδνινγηθή επίζθεςε ΓΤΔ ηεο
Eurostat ζηελ Διιάδα. Ζ θαηαγξαθή ησλ ξνψλ ηεο ΔΔ ήηαλ έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο
απνζηνιήο. ην πιαίζην ησλ ζπδεηήζεσλ, ε Eurostat δήηεζε απφ ηελ ΔΤΔ λα
δηνξζψζεη θάπνηεο ζπλαιιαγέο ηεο ΔΔ. Δπηπιένλ, ε Eurostat ηφληζε φηη ππάξρνπλ κφλν
δχν επηινγέο γηα ηηο ειιεληθέο αξρέο. Δίηε ζα εθάξκνδαλ ηε ινγηζηηθή, βάζεη ησλ
δαπαλψλ γηα φιεο ηηο ζπλαιιαγέο είηε ζα ζπλέρηδαλ λα εθαξκφδνπλ ηε ινγηζηηθή, βάζεη
ησλ απαηηήζεσλ γηα ηελ θαηαγξαθή, αιιά κε ζπλέπεηα γηα φιεο ηηο ζπλαιιαγέο. Οη
ειιεληθέο αξρέο δηαβεβαίσζαλ, φηη ζα ζπλέρηδαλ λα εθαξκφδνπλ ηε ινγηζηηθή, βάζεη
ησλ απαηηήζεσλ.
ηελ θνηλνπνίεζε ΓΤΔ ηνπ Απξηιίνπ ηνπ 2009, ε Eurostat δήηεζε απφ ηελ ΔΤΔ λα
επεμεγήζεη ην πνζφ πνπ είρε θαηαγξαθεί ζην πεδίν «ινηπνί εηζπξαθηένη ινγαξηαζκνί»
γηα ηα δεδνπιεπκέλα έζνδα ηεο ΔΔ. Ζ ΔΤΔ έδσζε ζηνηρεία γηα κεηξεηά πνπ έιαβε
απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ΔΔ θαη γηα ηηο απαηηήζεηο πνπ θαηαβιήζεθαλ,
επαιεζεχνληαο ηνπο θαηαγεγξακκέλνπο εηζπξαθηένπο ινγαξηαζκνχο. ηε δεχηεξε
ζεηξά αηηεκάησλ γηα παξνρή επεμεγήζεσλ, ε Eurostat δήηεζε λα πεξηέρνληαη ζηνπο
πίλαθεο πνπ θαηαξηίδνπλ νη ειιεληθέο ζηαηηζηηθέο αξρέο γηα ηηο ζπλαιιαγέο κε ηνλ
πξνυπνινγηζκφ ηεο ΔΔ πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, φπσο άιισζηε απαηηείηαη απφ ηε
Eurostat. Οη πίλαθεο ππνβιήζεθαλ θαη νη πιεξνθνξίεο θαίλεηαη λα ζηήξηδαλ ηα
ζηνηρεία πνπ είραλ θαηαγξαθεί ζηνπο πίλαθεο ΓΤΔ.
ηελ θνηλνπνίεζε ΓΤΔ ηνπ Οθησβξίνπ ηνπ 2009, ε Eurostat παξαηήξεζε κηα πξνο ηα
θάησ αλαζεψξεζε ησλ δεδνπιεπκέλσλ εζφδσλ ηεο ΔΔ ην 2008 (απφ 1636 εθαη. € ηνλ
Απξίιην ζηα 1450 εθαη. € ηνλ Οθηψβξην). Ζ Eurostat δήηεζε απφ ηελ ΔΤΔ λα
επεμεγήζεη απηή ηελ αλαζεψξεζε. Ζ ΔΤΔ απέδσζε ηελ αλαζεψξεζε «ζηνλ
πεξηνξηζκφ ηεο δηαθνξάο κεηαμχ ησλ απαηηήζεσλ πνπ θαηαβιήζεθαλ ζηελ ΔΔ θαη ησλ
ηακεηαθψλ εηζπξάμεσλ».
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ηε δεχηεξε ζεηξά αηηεκάησλ γηα παξνρή επεμεγήζεσλ, ιίγεο εκέξεο αξγφηεξα, ε
Eurostat δήηεζε πεξαηηέξσ δηεπθξηλίζεηο γηα απηή ηελ αλαζεψξεζε, ζέηνληαο ηα εμήο
εξσηήκαηα (θαη ιακβάλνληαο ηηο εμήο απαληήζεηο):
(1) Γηαπηζηψλνπκε ηελ θαηαβνιή ιηγφηεξσλ απαηηήζεσλ ην 2008 απφ απηέο πνπ
πηζηεχαηε ηνλ Απξίιην ηνπ 2009 ή φηη ζην κεηαμχ δηαπηζηψζεθε ε ιήςε
κεγαιχηεξνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ απφ ηελ ΔΔ. Θα κπνξνχζαηε λα καο ην
εμεγήζεηε;
Οη ειιεληθέο αξρέο απάληεζαλ, φηη «ηα πνζά πξνθχπηνπλ απφ ηηο λέεο πιεξνθνξίεο γηα
ηηο θαηαβεβιεκέλεο απαηηήζεηο».
(2) Παξαθαιψ φπσο καο απνζηείιεηε ηνλ ζρεηηθφ ιεπηνκεξή πίλαθα γηα ηηο
απαηηήζεηο πνπ θαηαβιήζεθαλ θαη ηα κεηξεηά πνπ εηζπξάρζεθαλ.
Ζ απάληεζε ήηαλ, φηη «νη απαηηήζεηο πνπ θαηαβιήζεθαλ γηα ην 2008 αλέξρνληαλ ζηα
3149 εθαη. επξψ, δίλνληαο ζε ζρέζε κε ηα κεηξεηά πνπ εηζπξάρζεθαλ, ηα νπνία
αλέξρνληαλ ζηα 4599 εθαη. επξψ, κία δεδνπιεπκέλε πξνζαξκνγή ηεο ηάμεσο ησλ 1450 εθαη. επξψ».
Πξέπεη λα ζεκεησζεί, φηη ν πίλαθαο πνπ δεηήζεθε ζην εξψηεκα 2 δελ απεζηάιε πνηέ,
αιιά ηα ζηνηρεία (φρη ηα ιεπηνκεξή) πεξηιακβάλνληαλ ζηελ απάληεζε.
ην δηάζηεκα 16 – 18 Ννεκβξίνπ ηνπ 2009, δηεμήρζε κεζνδνινγηθή επίζθεςε ΓΤΔ ηεο
Eurostat ζηελ Διιάδα. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο γηα ην δήηεκα ησλ
ζπλαιιαγψλ ηεο ΔΔ, απνθαιχθζεθε φηη κεηαμχ ηνπ Απξηιίνπ θαη ηνπ Οθησβξίνπ δελ
είρε γίλεη θακία αιιαγή ησλ ζηνηρείσλ γηα ηηο απαηηήζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ. Ζ Δληαία
Αξρή Πιεξσκψλ (ΔΑΠ) επηβεβαίσζε, φηη ηα ζηνηρεία πνπ είραλ απνζηαιεί ηνλ
Οθηψβξην ζηελ ΔΤΔ ήηαλ ίδηα κε απηά ηνπ Απξηιίνπ. Πξνθαλψο, φπσο
απνθαιχθζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλάληεζεο, ε απφθαζε γηα ηελ αλαζεψξεζε ησλ
ζηνηρείσλ ηνπ Οθησβξίνπ (βειηηψλνληαο ην έιιεηκκα θαηά πεξίπνπ 200 εθαη. €) είρε
ιεθζεί απφ ηελ ΔΤΔ.
Ωο εθ ηνχηνπ, δεηήζεθε απφ ηηο ειιεληθέο ζηαηηζηηθέο αξρέο λα θνηλνπνηήζνπλ ηηο
ξνέο ηεο ΔΔ, πεξηγξάθνληαο ηνπο ιφγνπο γηα ηηο αλαζεσξήζεηο θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ
ξνψλ ηνπ ΔΓΣΠΔ (Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη Δγγπήζεσλ)
ζηνπο πίλαθεο απνγξαθήο ηεο ΓΤΔ.
ηε δήισζε πνπ δηαβηβάζηεθε απφ ηελ ΔΑΠ ζηηο 30 Ννεκβξίνπ ηνπ 2009, είρε
δεισζεί κε ζαθήλεηα, φηη:
«Σν 2009, ε Δληαία Αξρή Πιεξσκψλ ππέβαιε ζηελ ΔΤΔ δχν ηξηγσληθνχο πίλαθεο,
έλαλ ηνλ Απξίιην θαη έλαλ ηνλ επηέκβξην. Καη ζηνπο δχν πίλαθεο, ην πνζφ ησλ
αηηήζεσλ πνπ ππνβιήζεθαλ γηα ην έηνο 2008 αλήιζε ζηα 2.933 εθαη. επξψ».
Ζ ΔΤΔ, ζηε δήισζή ηεο αλαθέξεηαη ζηελ πνιππινθφηεηα ηνπ δεηήκαηνο,
ππελζπκίδνληαο ηα ζπκπεξάζκαηα ησλ πξνεγνχκελσλ ζπδεηήζεσλ. Ωζηφζν, ε ΔΤΔ
δελ εμεγεί γηαηί πήξε ηελ πξσηνβνπιία λα ηξνπνπνηήζεη ηα ζηνηρεία γηα ηηο αηηήζεηο
πνπ ππνβιήζεθαλ ηνλ Οθηψβξην (βειηηψλνληαο απνηειεζκαηηθά ην έιιεηκκα πεξίπνπ
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θαηά 200 εθαη. €) ελψ ζηνλ ηξηγσληθφ πίλαθα, πνπ ππνβιήζεθε απφ ηελ ΔΑΠ ηνλ
επηέκβξην δελ είρε γίλεη θακία ηέηνηα ηξνπνπνίεζε, φπσο επηβεβαίσζε ε ΔΑΠ.
πκπέξαζκα
Σν δήηεκα ηεο ζσζηήο θαηαγξαθήο ησλ ζπλαιιαγψλ κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ΔΔ
ζηνπο πίλαθεο απνγξαθήο ηεο ΓΤΔ, ζεσξήζεθε φηη είρε αληηκεησπηζηεί επηηπρψο
χζηεξα απφ φιεο ηηο ελέξγεηεο πνπ είραλ γίλεη θαη ηηο ζπκβνπιέο πνπ είρε δψζεη ε
Eurostat ηα ηειεπηαία πέληε ρξφληα. Οη ειιεληθέο ζηαηηζηηθέο αξρέο, φπσο δήισζαλ
θαηά ηελ απνζηνιή ΓΤΔ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2008, επέιεμαλ λα εθαξκφζνπλ ην ζχζηεκα
ινγηζηηθήο θαηαγξαθήο βάζεη ηεο ππνβνιήο ησλ απαηηήζεσλ. Κάζε θαηαρψξεζε ζηνπο
εηζπξαθηένπο ινγαξηαζκνχο πξνέθππηε απφ ηε δηαθνξά κεηαμχ ησλ ηακεηαθψλ
εηζπξάμεσλ απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ΔΔ θαη ησλ απαηηήζεσλ πνπ θαηαβάιινληαλ.
Οη εθ ησλ πξνηέξσλ πιεξσκέο ηεο ΔΔ (πξνθαηαβνιέο) ζεσξνχληαλ
ρξεκαηννηθνλνκηθέο πξνθαηαβνιέο, νη νπνίεο φηαλ (ή εάλ) εηζέξρνληαλ ζην ηζνδχγην
(σο έζνδα) έπξεπε λα νπδεηεξνπνηεζνχλ, θαηαγξάθνληαο έλαλ πιεξσηέν ινγαξηαζκφ
(ππνρξέσζε ηεο Διιάδαο έλαληη ηεο ΔΔ).
Όζνλ αθνξά ζηηο ζεζκηθέο δηαηάμεηο, ε ΔΑΠ είλαη ν θχξηνο θνξέαο πνπ επζχλεηαη γηα
ηελ παξνρή ησλ απαηηνχκελσλ ζηνηρείσλ γηα ηηο ζπλαιιαγέο κε ηελ ΔΔ. Ζ ΔΑΠ
παξέρεη, επίζεο, ζηελ ΔΤΔ φιεο ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηηο απαηηήζεηο πνπ
ππνβάιινληαη ζηελ ΔΔ, ηηο ηακεηαθέο εηζπξάμεηο γηα ηελ ΔΔ θαη ηηο πξνθαηαβνιέο πνπ
παξέρνληαη ζηελ αξρή ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ ηελ ΔΔ πξνγξακκάησλ. Ζ
ΔΑΠ θαηαξηίδεη, επίζεο, φινπο ηνπο πίλαθεο
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο
ζπκπιεξσκαηηθφ πιηθφ γηα ηνλ έιεγρν ηεο θαηαγξαθήο ησλ ζπλαιιαγψλ ηεο ΔΔ ζηνπο
πίλαθεο απνγξαθήο ηεο ΓΤΔ.
Ζ αλαζεψξεζε ησλ εηζπξαθηέσλ ινγαξηαζκψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ΔΔ, κεηαμχ ησλ
θνηλνπνηήζεσλ ηνπ Απξηιίνπ θαη ηεο 2αο Οθησβξίνπ ηνπ 2009, δελ ήηαλ ζχκθσλε κε
ηνπο θαλφλεο ηνπ ΔΛ 95. Απνδείρηεθε, φηη απηή ε αλαζεψξεζε είρε απνθαζηζηεί απφ
ηελ ΔΤΔ γηα αδηεπθξίληζηνπο ιφγνπο, δεδνκέλνπ φηη ζχκθσλα κε ηελ ΔΑΠ δελ έρεη
γίλεη θακία ηξνπνπνίεζε ζηα ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ΔΔ, ηα νπνία
δηαβηβάζηεθαλ ζηελ ΔΤΔ ηνλ Απξίιην θαη ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2009.

14 Οθεηιέο λνζνθνκείσλ
Δηζαγσγή
εκεηψλεηαη, φηη ζηελ Διιάδα φια ηα δεκφζηα λνζνθνκεία (134 κνλάδεο)
ηαμηλνκνχληαη ζηνλ ππνηνκέα ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ν νπνίνο απνηειεί κέξνο ηνπ
ηνκέα ηεο θπβέξλεζεο. Ζ πεγή ησλ ζηνηρείσλ γηα ηα λνζνθνκεία είλαη ε ίδηα έξεπλα κε
απηή γηα ηνπο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο.
Ζ θαηάζηαζε πξηλ ην 2004
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Γελ είρε εγεξζεί θαλέλα ηδηαίηεξν δήηεκα ζρεηηθά κε ηα δεκφζηα λνζνθνκεία πξηλ απφ
ην 2004 ή ζηελ Έθζεζε ηεο Eurostat ην 2004. Σα λνζνθνκεία αληηκεησπίδνληαλ σο
κέξνο ηεο ππνβνιήο ζηνηρείσλ γηα ηνλ ππνηνκέα ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο.
Ζ θαηάζηαζε κεηά ην 2004
ηελ θνηλνπνίεζε ηνπ Μαξηίνπ ηνπ 2005, ε Eurostat παξαηήξεζε κία ζεκαληηθή
αλαζεψξεζε ησλ ινηπψλ πιεξσηέσλ ινγαξηαζκψλ ησλ λνζνθνκείσλ, νη νπνίνη
πξνθαινχζαλ αχμεζε ηνπ δεκφζηνπ ειιείκκαηνο ην δηάζηεκα 2002 – 2003, ζε
ζχγθξηζε κε ηελ θνηλνπνίεζε ΓΤΔ ηνπ επηεκβξίνπ ηνπ 2004. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο
επίζθεςεο δηαιφγνπ ηεο Eurostat ζηελ Διιάδα ην δηάζηεκα 3 – 4 Μαξηίνπ ηνπ 2005, νη
ειιεληθέο αξρέο (Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ) απέδσζαλ απηή ηελ αλαζεψξεζε ζε έλα
λέν λφκν, ν νπνίνο ππνρξέσλε ηελ θπβέξλεζε λα θαηαβάιεη πιεξσκέο γηα παιηέο
ππνρξεψζεηο ησλ δεκφζησλ λνζνθνκείσλ ζηηο πξνκεζεχηξηεο εηαηξείεο (πνπ
εθνδηάδνπλ ηα λνζνθνκεία κε θάξκαθα θαη άιια πιηθά). Δθηηκψκελα πνζά (500 εθαη.
€ ην 2002, 500 εθαη. € ην 2003 θαη 300 εθαη. € ην 2004) θαηαγξάθεθαλ σο πιεξσηένη
ινγαξηαζκνί (εκπνξηθέο πηζηψζεηο) ηεο θπβέξλεζεο, επεξεάδνληαο ην έιιεηκκα ηα
αληίζηνηρα έηε ρσξίο, σζηφζν, λα έρνπλ αληίθηππν ζην ρξένο. Οη ειιεληθέο αξρέο
(Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ) δηεπθξίληζαλ, φηη ν λφκνο δελ φξηδε έλα ζπγθεθξηκέλν πνζφ.
πλεπψο, ε αλαζεψξεζε απηψλ ησλ ζηνηρείσλ γηα ηελ θνηλνπνίεζε ΓΤΔ ηνπ
επηεκβξίνπ ηνπ 2005 ήηαλ αλακελφκελε. Ωζηφζν, εθηηκήζεθε φηη ην ηειηθφ πιεξσηέν
πνζφ ζα αλεξρφηαλ πεξίπνπ ζηα 2 δηο. €. Ύζηεξα απφ εξψηεκα ηεο Eurostat, νη
ειιεληθέο αξρέο δήισζαλ, φηη ην δήηεκα δελ ήηαλ ε αλάιεςε λέαο ππνρξέσζεο θαη φηη
αθνξνχζε απνθιεηζηηθά ηελ απνπιεξσκή παιαηφηεξσλ ππνρξεψζεσλ. Καηά ηε
δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο, νη ειιεληθέο αξρέο δήισζαλ φηη ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ
επηβεβαίσζε, φηη απηή ε θαζπζηεξεκέλε θαηαγξαθή δαπαλψλ δελ ζα
επαλαιακβαλφηαλ ζην κέιινλ θαη φηη ην δήηεκα είρε ήδε αλαθεξζεί ζηε Βνπιή. Έλα
λέν ινγηζηηθφ ζχζηεκα γηα ηα λνζνθνκεία, ζε ζπλδπαζκφ κε κηα βειηησκέλε
ηξηκεληαία έξεπλα, ζα βνεζνχζε ηελ ΔΤΔ λα ζπιιέμεη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα
ηα λνζνθνκεία.
Σν δήηεκα ζπδεηήζεθε μαλά θαηά ηε δηάξθεηα ησλ επηζθέςεσλ ηεο Eurostat ζην
δηάζηεκα 1 – 2 επηεκβξίνπ ηνπ 2005. ηα πιαίζηα ησλ επεμεγήζεσλ γηα ηηο
αλαζεσξήζεηο ζηα ζηνηρεία ηνπ ειιείκκαηνο ζε ζρέζε κε ηελ θνηλνπνίεζε ηνπ
Μαξηίνπ ηνπ 2005, νη ειιεληθέο αξρέο δηεπθξίληζαλ, φηη έλα ζηνηρείν ζρεηηθφ κε ην
παιαηφ ρξένο ησλ λνζνθνκείσλ είρε ζπκπεξηιεθζεί γηα ην 2001 (360 εθαη. €) θαη φηη
ηα ζηνηρεία είραλ αλαζεσξεζεί γηα ηελ πεξίνδν 2002 – 2004. Παξάιιεια, νη ειιεληθέο
αξρέο δήισζαλ, φηη ηα ηειηθά ζηνηρεία δελ ζα θαζίζηαλην γλσζηά παξά κφλν γηα ηελ
θνηλνπνίεζε ηνπ Μαξηίνπ ηνπ 2006, παξφιν πνπ νη αλακελφκελεο ηξνπνπνηήζεηο δελ
ήηαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο.
Σελ πεξίνδν κεηαμχ ησλ θνηλνπνηήζεσλ ηνπ Απξηιίνπ θαη ηνπ Οθησβξίνπ ηνπ 2009, ε
Eurostat επηθνηλψλεζε κε ηηο ειιεληθέο αξρέο πξνθεηκέλνπ λα δηεπθξηλίζεη έλα δήηεκα
ζρεηηθφ κε ηελ θαηαγξαθή ησλ νθεηιψλ ησλ δεκφζησλ λνζνθνκείσλ ζηνπο
πξνκεζεπηέο ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε Eurostat δήηεζε επηπιένλ πιεξνθνξίεο πνπ
πεξηιακβάλνληαλ ζηνπο πίλαθεο, ηνπο νπνίνπο νη ειιεληθέο ζηαηηζηηθέο αξρέο
ζπγθεληξψλνπλ γηα ηηο ζπλαιιαγέο κε ηα θνλδχιηα ηεο ΔΔ, φπσο δεηήζεθε απφ ηε
Eurostat. Οη πίλαθεο ππνβιήζεθαλ θαη νη πιεξνθνξίεο θαηλφηαλ λα επηβεβαηψλνπλ ηα
αλαθεξφκελα ζηνηρεία ζηνπο πίλαθεο ηεο ΓΤΔ.
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Ωζηφζν, ζηελ θνηλνπνίεζε ΓΤΔ ηεο 21 εο Οθησβξίνπ ηνπ 2009, νη ειιεληθέο αξρέο
πξφζζεζαλ μαθληθά 2.500 εθαηνκκχξηα ΔΤΡΩ ζην έιιεηκκα ηεο θπβέξλεζεο ην 2008,
εμαηηίαο ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ λνζνθνκείσλ, πνπ πξνέξρνληαλ απφ νθεηιέο ησλ
λνζνθνκείσλ ζε θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο θαη εηαηξείεο ηαηξηθνχ εμνπιηζκνχ ηα
πξνεγνχκελα έηε.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο κεζνδνινγηθήο επίζθεςεο ην δηάζηεκα 16 – 18 Ννεκβξίνπ ηνπ
2009, πξνέθπςαλ δχν γεγνλφηα:
1) Ζ ΔΤΔ ζην παξειζφλ πξνέβε ζε κε νξζή ππνβνιή ησλ πνζψλ πνπ πξνέθπςαλ
απφ ηηο έξεπλεο. Γηα ηελ αθξίβεηα, απνδείρηεθε, φηη ηα θαηαγεγξακκέλα
ζηνηρεία γηα ηηο ππνρξεψζεηο ησλ λνζνθνκείσλ πνπ είραλ πξνθχςεη απφ ηελ
έξεπλα, ήηαλ πνιχ πςειφηεξα απφ απηά πνπ ππνβιήζεθαλ ζηνπο πίλαθεο ΓΤΔ.
Σν 2006, 2007 θαη 2008, νη ππνρξεψζεηο ησλ λνζνθνκείσλ απμήζεθαλ
αληίζηνηρα θαηά 630, 936 θαη 1152 εθαη. € αληί θαηά 575, 603 θαη 535 εθαη. €,
φπσο είρε θαηαγξαθεί ζηνπο Πίλαθεο ηεο ΓΤΔ. Οη ππνρξεψζεηο ησλ
λνζνθνκείσλ θαίλεηαη, ινηπφλ, λα ππνεθηηκήζεθαλ πεξίπνπ θαηά 1
δηζεθαηνκκχξην ΔΤΡΩ κεηαμχ ηνπ 2006 θαη ηνπ 2008, πξνθαιψληαο, έηζη,
ππνεθηίκεζε ηνπ ειιείκκαηνο ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο γηα εθείλα ηα έηε.
2) Απνθαιχθζεθε, φηη ην πνζφ ησλ 2.500 εθαηνκκπξίσλ ΔΤΡΩ πνπ πξνζηέζεθε
ζην έιιεηκκα ηεο θπβέξλεζεο ην 2008, θαηαρσξήζεθε χζηεξα απφ άκεζε
εληνιή ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. Παξφιν πνπ ε λέα θπβέξλεζε δήισζε,
φηη ζα απνπιεξψζεη φιεο ηηο παξάλνκεο παιηέο ππνρξεψζεηο ησλ λνζνθνκείσλ
(έλαο λφκνο πνπ ςεθίζηεθε ην Μάην ηνπ 2009 παξέρεη απηή ηε δπλαηφηεηα,
ρσξίο, σζηφζν, λα νξίδεη ζπγθεθξηκέλν πνζφ), απηφ ην πνζφ δελ πξέπεη λα
θαηαγξαθεί ζην 2008 γηα ηνπο εμήο ιφγνπο: 1) ην πνζφ ησλ 2.500 εθαη. € είλαη
ακθίβνιν, ελψ ην πξαγκαηηθφ πνζφ δελ είλαη γλσζηφ· ε ΔΤΔ απνθάιπςε θαηά
ηε δηάξθεηα ηεο ζπλάληεζεο, φηη είρε επηζεκάλεη ξεηά ζην Τπνπξγείν
Οηθνλνκηθψλ φηη ην αξηζκεηηθφ ζηνηρείν ησλ 2.500 εθαη. € δελ ήηαλ αμηφπηζην,
2) θαζψο ην κε θαηαγεγξακκέλν πνζφ αλαθέξεηαη ζε αξθεηά παξειζφληα έηε,
ε απφθαζε γηα ηελ απνπιεξσκή ειήθζε ην 2009 θαη ε ηακεηαθή ξνή ζα
δηεμαρζεί ην 2010, δελ δηθαηνινγείηαη ε θαηαγξαθή ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ζην
2008 θαη ν ζσζηφο ρξφλνο θαηαγξαθήο αλακέλεηαη λα απνθαζηζηεί χζηεξα απφ
πεξαηηέξσ αλάιπζε ηνπ δεηήκαηνο απφ ηε Eurostat, 3) ε ΔΤΔ δηαβίβαζε ηηο
αληηξξήζεηο ηεο ζην ΓΛΚ θαη ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γηα ην δήηεκα, πξηλ
απφ ηελ θνηλνπνίεζε ΓΤΔ ηεο 21 εο Οθησβξίνπ 2009 ζηε Eurostat.
ην πιαίζην ηεο κεζνδνινγηθήο επίζθεςεο, ε Eurostat δήηεζε ηε ζχληαμε έθζεζεο
ζηελ νπνία λα πεξηγξάθεηαη ν ηξφπνο παξαγσγήο ησλ ζηνηρείσλ γηα ηα λνζνθνκεία,
θαζψο επίζεο θαη κίαο επηζηνιήο γηα ηηο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ
εθεμήο γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο ππνηίκεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ
λνζνθνκείσλ.
Ζ απάληεζε πνπ έζηεηιαλ νη ειιεληθέο αξρέο ζηηο 29 Ννεκβξίνπ ηνπ 2009 ζεσξήζεθε
απφ ηε Eurostat αλεπαξθήο θαη δεηήζεθε απφ ηηο ειιεληθέο αξρέο ε παξνρή
πεξηζζφηεξσλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ην δήηεκα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε Eurostat
δήηεζε πιεξνθνξίεο γηα ηα πξαγκαηηθά πνζά πνπ πξνέθπςαλ απφ ηα απνηειέζκαηα
ηεο έξεπλαο, ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο θξίζεθαλ απαξαίηεηεο νη ηξνπνπνηήζεηο ησλ
πνζψλ θαη γηα ηε ινγηζηηθή βάζε πνπ νδήγεζε ζηε ιήςε ηεο απφθαζεο θαηαγξαθήο
ηνπ πνζνχ ησλ 2.500 εθαηνκκπξίσλ ΔΤΡΩ ην 2008, θαζψο επίζεο θαη γηα ηελ απφδνζε
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επζπλψλ γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ πνζψλ ζηνπο Πίλαθεο ηεο ΓΤΔ ζηηο θνηλνπνηήζεηο ηεο
21εο Οθησβξίνπ ηνπ 2009. Μία πην ιεπηνκεξήο απάληεζε απεζηάιε ζηηο 11
Γεθεκβξίνπ ηνπ 2009.
ε απηφ ην πιαίζην, ε ΔΤΔ έδσζε ηηο εμήο πιεξνθνξίεο γηα ηα ζηνηρεία ησλ ρξεψλ
ησλ λνζνθνκείσλ, πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ έξεπλα θαη ηα ζηνηρεία πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηειηθά γηα ηελ θνηλνπνίεζε ΓΤΔ ηεο 2αο Οθησβξίνπ ηνπ 2009:

Τπνρξεψζεηο πνπ θαηαγξάθεθαλ ζηνπο Πίλαθεο ΓΤΔ
2005
2006
2007
Τπνρξεψζεηο 563
575
603
Δθαηνκκχξηα επξψ

2008
535

χλνιν
2.277

2008
1153

χλνιν
3.282

Οη ηηκέο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ έξεπλα είλαη
Τπνρξεψζεηο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ Έξεπλα
2005
2006
2007
Τπνρξεψζεηο 563
629
937
Δθαηνκκχξηα επξψ

Ζ ΔΤΔ πξφζζεζε, φηη ζηεξίδεηαη πεξηζζφηεξν ζηα κε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία
ηεο έξεπλαο. Βάζεη απηήο ηεο πάγηαο ηαθηηθήο, ε ΔΤΔ είρε ζπκπεξάλεη, φηη ην πνζφ
ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ πξνέθπςε απφ ηελ έξεπλα είρε ππεξεθηηκεζεί θαη σο εθ ηνχηνπ
θαηέγξαςε ρακειφηεξα ζηνηρεία ζηηο θνηλνπνηήζεηο ηεο ΓΤΔ. ηελ απάληεζε ηεο
ΔΤΔ ζηηο 11 Γεθεκβξίνπ ηνπ 2009 αλαθεξφηαλ, επίζεο, φηη: «Σνλ Απξίιην ηνπ 2009
ην Τπνπξγείν Τγείαο έζηεηιε κία επίζεκε επηζηνιή ζηελ ΔΤΔ, ζχκθσλα κε ηελ
νπνία ην αλεμφθιεην ρξένο ησλ λνζνθνκείσλ πξνο ηνπο πξνκεζεπηέο αλεξρφηαλ ζηα
2,2 δηζεθαηνκκχξηα €. Ωο εθ ηνχηνπ, απηή ε απφθαζε έκνηαδε ζσζηή κέρξη ηφηε.
Ωζηφζν, απηή δελ ήηαλ απφθαζε ηεο Γηεχζπλζεο Δζληθψλ Λνγαξηαζκψλ», αθήλνληαο,
έηζη λα ελλνεζεί, φηη ε ηειηθή απφθαζε ειήθζε απφ θνξείο ιήςεο απνθάζεσλ άιινπ
επηπέδνπ.
Ζ ΔΤΔ παξαδέρηεθε, επίζεο, φηη δελ ζπκθψλεζε κε ηνλ ρξφλν θαηαγξαθήο ηνπ
«πξφζθαηα αλαγλσξηζκέλνπ» ρξένπο θαη φηη ζθφπεπε λα εθαξκφζεη ηελ ίδηα ηαθηηθή
πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ην 2005 (βιέπε παξαπάλσ), φηαλ ηα πνζά ησλ ρξεψλ
(εκπνξηθέο πηζηψζεηο) θαηαλεκήζεθαλ θαηάιιεια ζηα έηε κε ηα νπνία ζρεηίδνληαλ. Σν
πνζφ, σζηφζν, δελ είλαη αθφκα γλσζηφ θαη κία επηηξνπή πνπ απνηειείηαη απφ
αληηπξνζψπνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, εξεπλά ην
δήηεκα.
πκπέξαζκα
Σν πξφβιεκα ηεο ρξήζεο ηεο έξεπλαο σο βαζηθήο πεγήο ζηνηρείσλ είλαη παξφκνην κε
απηφ πνπ αθνξά ηα ζηνηρεία γηα ηα ηακεία εθηφο πξνυπνινγηζκνχ (ΣΔΠ). Ζ Διιάδα
δελ είλαη ην κνλαδηθφ θξάηνο κέινο πνπ ρξεζηκνπνηεί έξεπλεο γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ
ζηνηρείσλ γηα ηνλ ππνηνκέα ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο. ε νξηζκέλεο ρψξεο, ε έξεπλα
απνηειεί ζπκπιεξσκαηηθή πεγή άληιεζεο ζηνηρείσλ. Μία θαιή επεμεξγαζία ηεο
έξεπλαο θαη ε ζπζηεκαηηθή δηαζηαχξσζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ
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έξεπλα κε άιιεο πεγέο – ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπιάρηζηνλ γηα ηηο
κεγαιχηεξεο κνλάδεο, ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, ηηο λνκηζκαηηθέο θαη ηξαπεδηθέο
ζηαηηζηηθέο – ζα κπνξνχζαλ λα δηαζθαιίζνπλ ηελ αμηνπηζηία ησλ ζηνηρείσλ. Ο ξφινο
ηεο Eurostat ζηελ δηαζηαχξσζε ησλ πεγψλ ζηνηρείσλ παξακέλεη πεξηνξηζκέλνο,
θαζψο, ζηελ πεξίπησζε ηνπ κε θαηαγεγξακκέλνπ ρξένπο ησλ λνζνθνκείσλ, γηα
παξάδεηγκα, μεπεξλά ηηο αξκνδηφηεηεο θαη ηελ εμνπζία ηεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε,
ππάξρνπλ ζηνηρεία, φηη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηξνπνπνηήζεθαλ ρσξίο λα
ελεκεξσζεί ε Eurostat.
Δπηπιένλ, ε απφθαζε ηεο θπβέξλεζεο γηα ηελ θαηαγξαθή ηνπ πνζνχ ησλ 2.500 δηο. €
ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ λνζνθνκείσλ ην 2008, είλαη εζθαικέλε ηφζν σο πξνο ηελ
θαηαγξαθή ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ φζν θαη σο πξνο ην έηνο ζην νπνίν θαηαγξάθεθε.
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