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Πηγές Δεδομένων

Μεθοδολογία

Οι βασικές πηγές δεδομένων είναι:
-Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού μέσω του FMIS (πληροφοριακό σύστημα του Υπ.Οικ.)
-Λογιστικό σύστημα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
-Γενική Κυβέρνηση: ερωτηματολόγια και FMIS
-Εκτός Προϋπολογισμού Λογαριασμοί στην Κεντρική Τράπεζα
Οι πηγές δεδομένων , δεν είναι ίδιες με αυτές που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των τριμηνιαίων
και ετήσιων στοιχείων του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών (ΕΣΛ - ESA), τα οποία παράγονται από
ειδικά ερωτηματολόγια της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.
Χρησιμοποιούνται πρωτογενή δεδομένα, τα οποία παράγονται ως εξής:
Α: Το Κράτος παράγει στοιχεία σε τροποποιημένη ταμειακή βάση για τους σκοπούς της παρακολούθησης
της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού. Αυτά τα στοιχεία προσαρμόζονται για:
Α1. Ταμειακές συναλλαγές εκτός του κυκλώματος εκτέλεσης προϋπολογισμού που καταγράφονται
στην λογιστική
Α2. Εκτός Προϋπολογισμού ειδικούς λογαριασμούς στην Τράπεζα της Ελλάδος
Α3. Εκτός Προϋπολογισμού ειδικούς λογαριασμούς σε λοιπές τράπεζες
Α4. Αποκλίσεις της τροποιημένης ταμειακής βάσης σε σχέση με την πραγματική ταμειακή ροή
Β: Oι λοιποί Φορείς Γενικής Κυβέρνησης (πλην του Κράτους) αποστέλουν στοιχεία σε ταμειακή βάση.
Εντούτοις, ένας αριθμός Φορέων Ιδιωτικού Δικαίου και αναταξινομημένων Δημόσιων Επιχειρήσεων και
Οργανισμών (ΔΕΚΟ), που χρησιμοποιούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα του ιδιωτικού τομέα
παρέχουν στοιχεία σε δεδουλευμένη βάση. Αυτά τα στοιχεία προσαρμόζονται κατά προσέγγιση για να
έρθουν σε συμφωνία με τις αντίστοιχες ταμειακές ροές.

Χρήση Εκτιμήσεων για Όπου δεν υπάρχουν στοιχεία για κάποιον φορέα, αυτά εκτιμώνται με βάση τη συμμετοχή του φορέα στις
δεδομένα που λείπουν συνολικές ετήσιες δαπάνες του αντίστοιχου υποτομέα, της προηγούμενης χρονιάς, εξαιρώντας όπου
υπάρχουν ακραίες τρέχουσες τιμές. Αν υπάρχουν διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία από συναλλασσόμενους
του φορέα, οι εκτιμήσεις διορθώνονται ανάλογα εαν είναι απαραίτητο.
Πολιτική
Αναθεωρήσεων
Βήματα μετάβασης
σε ΕΣΛ

Κάθε μήνα, με την δημοσίευση των καινούργιων στοιχείων, αναθεωρούνται όλοι οι προηγούμενοι μήνες
σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία
Α. Συμφωνία καταθέσεων με διατραπεζικά στοιχεία (της Τραπέζης Ελλάδος)
Α1. Μεταβατικές πληρωμές (ενδιάμεσες καταθέσεις πριν την τελική πληρωμή)
Β. Μετατροπή ταμειακών στοιχείων σε δεδουλευμένων
B1. Διαφορά μεταξύ ταμειακών και δεδουλευμένων τόκων
Β2. Δεδουλευμένα φορολογικά έσοδα
Β3. Δεδουλευμένα έσοδα από Ε.Ε
Β4. Εισπρακτέα έσοδα υπουργείων
Β5. Προκαταβολές από Ε.Ε
Β6. Υποχρεώσεις από επιστροφές φόρων
Β7. Απλήρωτες οφειλές υπουργείων
Β8. Παραλαβές εξοπλιστικών προγραμμάτων
Β9. Δεδουλευμένα έσοδα από πρόγραμμα στήριξης τραπεζών
Β10. Δεδουλευμένα έσοδα ANFA και SMP
B11. Λοιπές προσαρμογές σε δεδουλευμένη βάση
Γ. Προσαρμογές ΕΣΛ: διαφορές από ταξινόμηση συναλλαγών
Γ1. Ακυρώσεις swap που συμπεριλαμβάνονται στα έσοδα/έξοδα
Γ2. Αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) μέσω ΠΔΕ
Γ3. ΑΜΚ σε ζημιογόνες επιχειρήσεις
Γ4. Συνεχόμενες καταπτώσεις εγγυήσεων και αναλήψεις χρέους
Γ5. Προσαρμογές για εισπράξεις/πληρωμές υπέρ τρίτων
Δ. Διορθώσεις για κωδικούς προϋπολογισμού με μικτές συναλλαγές
Δ1. Εισπράξεις Χρεολυσίων που περιλήφθηκαν στα έσοδα
Δ2. Μισθοδοσίες τρίτων φορέων που πληρώνονται από την Κεντρική Διοίκηση
Ε. Υπηρεσίες ειδικού σκοπού
Ε1. Συναλλαγές του ΕΛΕΓΕΠ (ειδική διαχείριση)
Ε2. Ειδικοί Λογαριασμοί ΕΤΕΑΝ
Ε3. Συναλλαγές ΤΑΙΠΕΔ για λογαριασμό του Κράτους
Ε4. Αναταξινόμηση συναλλαγών ΕΤΧΣ
ΣΤ. Λοιποί Υποτομείς πλην Κεντρικής Διοίκησης
ΣΤ1. Απλήρωτες οφειλές υποτομέα
ΣΤ2. Προσαρμογές για εισπράξεις/πληρωμές υπέρ τρίτων
ΣΤ3. Εισπρακτέα έσοδα υποτομέα
ΣΤ4. Αναταξινόμηση συναλλαγών

