ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2016

Α. Εισαγωγή
Το Στατιστικό Πρόγραμμα Εργασιών του Υπουργείου Οικονομικών και των
εποπτευόμενων από το Υπουργείο φορέων1 για το 2016 αφορά στα στοιχεία που
παράγει το Υπουργείο ως φορέας του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΕΛ.Σ.Σ –
νόμος 3832/2010), και περιλαμβάνει πληροφορίες για τα δημοσιονομικά στοιχεία
που πρόκειται να καταρτιστούν και να δημοσιευθούν κατά τη διάρκεια του 2016
(βλ. Παράρτημα). Στις ενότητες που ακολουθούν, παρουσιάζονται οι αλλαγές που
θα λάβουν χώρα στην παραγωγή των στατιστικών όπως η παραγωγή νέων
στατιστικών ή η τροποποίηση ήδη παραγόμενων στατιστικών, για την πληρέστερη
ικανοποίηση των αναγκών εθνικών και διεθνών χρηστών. Επίσης, το Στατιστικό
Πρόγραμμα Εργασιών του 2016 περιλαμβάνει πληροφορίες για τις
προγραμματισμένες για το 2016 δράσεις του Υπουργείου, που αποσκοπούν στην
περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων δημοσιονομικών στοιχείων.
Βασικός στόχος του Υπουργείου για το 2016, θα είναι η συνέχιση της βελτίωσης της
ποιότητας των παραγόμενων στατιστικών μέσω δράσεων, οι οποίες αναφέρονται
αναλυτικά στην ενότητα Δ.

Β. Νέες στατιστικές
Ετήσιο Δελτίο Δημοσίου Χρέους
Εντός του 1ου εξαμήνου του 2016, θα δημοσιευθεί ετήσιο απολογιστικό δελτίο
δημοσίου χρέους, με πρώτο έτος αναφοράς το 2015. Στο δελτίο αυτό, θα γίνεται
αναλυτική παρουσίαση της δομής του χρέους και των σχετικών συναλλαγών. Η
ανάγκη για την νέα αυτή στατιστική είχε συμπεριληφθεί στις απαιτούμενες δράσεις
στα πλαίσια του Κοινού Συνολικού Σχεδίου Δράσης για τις Ελληνικές Στατιστικές
JOSGAP2, το οποίο έχει τεθεί σε εφαρμογή με σκοπό την εναρμόνιση του Ελληνικού
Στατιστικού Συστήματος με το Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστημα.

Γ. Αλλαγές στις υφιστάμενες στατιστικές


Δελτίο Μηνιαίων Στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης
- Αλλαγή στην δομή των πινάκων του δελτίου ώστε να είναι πιο φιλικό προς
τους χρήστες. Θα γίνει προσθήκη νέου συνοπτικού πίνακα με συγκεντρωτικά
στοιχεία στην αρχή του δελτίου και μεταφορά της ενότητας με τις
μεθοδολογικές σημειώσεις στο τέλος.
- Προσθήκη πίνακα με τα ποσοστά χρήσης εκτιμήσεων έναντι απολογιστικών
στοιχείων. Πρόκειται για εκτιμήσεις που γίνονται για την κάλυψη ελλείψεων
στα στοιχεία των φορέων. Ο δείκτης αυτός είναι χρήσιμος για την
αξιολόγηση της ακρίβειας των στοιχείων.

1. Στο παρόν έγγραφο ο όρος ‘’Υπουργείο’’ αναφέρεται στο Υπουργείο Οικονομικών και
στους εποπτευόμενους από το Υπουργείο Οικονομικών φορείς που παράγουν στατιστικές.
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Δ. Βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων στατιστικών
Το Υπουργείο θα συνεχίσει, μέσα στο 2016, τις δράσεις του για τη διασφάλιση και
περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων δημοσιονομικών στοιχείων.
1. Θα καταρτιστεί νέα κρατική διάρθρωση της ονοματολογίας του προϋπολογισμού,
καθώς και λογιστικό σχέδιο (Σεπτέμβριος 2016), εγκαίρως για την κατάρτιση του
προϋπολογισμού του 2018. Το νέο σχέδιο θα είναι εναρμονισμένο με τα διεθνή
πρότυπα (ESA 20103 και GFSM 20144), θα ενοποιεί λογιστική και εκτέλεση του
προϋπολογισμού, και θα είναι ενιαίο για όλους τους φορείς της γενικής
κυβέρνησης. Η υποχρέωση για την δράση αυτή απορρέει από τον νόμο 4336/2015
(παρ.Γ-2.4.1), και στο πλαίσιο αυτό έχει ήδη συσταθεί από τον Δεκέμβριο του 2015
σχετική ομάδα εργασίας στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, με συμμετοχή
στελεχών του Γενικού Λογιστηρίου, του Συμβουλίου Λογιστικής Τυποποίησης και
του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Το έργο της ομάδας θα συνδράμει και κλιμάκιο τεχνικής
βοήθειας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.
2. Το Υπουργείο σε συνεργασία με την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και
Ελέγχων (ΕΛΤΕ ) θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις εξελίξεις πάνω στα υπό
διαμόρφωση Ευρωπαϊκά Λογιστικά Πρότυπα Δημοσίου Τομέα (EPSAS), με στόχο την
ενσωμάτωσή τους το συντομότερο δυνατόν στο Λογιστικό Σχέδιο του Δημοσίου
Τομέα.
3. Επαλήθευση σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος των
χρηματοοικονομικών στοιχείων ισολογισμού (καταθέσεις, δάνεια, ομόλογα κλπ.)
για όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Εκτός από την επαλήθευση των
συνολικών στοιχείων ανά υποτομέα, θα γίνεται αντιπαραβολή των στοιχείων ανά
φορέα, σε τριμηνιαία βάση, για ένα πλήθος 100 φορέων της γενικής κυβέρνησης.
Για τον σκοπό αυτό έχει υπογραφεί, από τον Ιούνιο του 2014, μνημόνιο
συνεργασίας μεταξύ του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και της Τραπέζης
Ελλάδος .
4. Έναρξη λειτουργίας διεπαφής με τους Δήμους και τις Περιφέρειες, για την
ηλεκτρονική συλλογή των δημοσιονομικών στοιχείων του υποτομέα Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, με πλήρη ανάλυση εσόδων και εξόδων. Η διεπαφή βασίζεται στην
εφαρμογή ‘’Κόμβος’’ του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
μέσω της οποίας συλλέγονται στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού για όλους τους
Δήμους και τις Περιφέρειες της χώρας, και με πλήρη ανάλυση κατηγοριών
συναλλαγών (σε επίπεδο τεταρτοβάθμιων κωδικών εκτέλεσης προϋπολογισμού). Η

3. ESA 2010: European System of Accounts 2010 (το σχέδιο λογαριασμών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης)
4. GFSM 2014: Government Finance Statistics Manual ( Διεθνές Νομισματικό Ταμείο)

ανωτέρω διεπαφή λειτουργούσε πιλοτικά ήδη από το 2013, με μικρή αρχικά
ενσωμάτωση του πληθυσμού των Δήμων, ενώ από το τέλος του 2015 έχει
ενσωματωθεί το σύνολο του πληθυσμού, και θα αντικαταστήσει τα παλαιότερα
συστήματα συλλογής στοιχείων.
5. Συνέχιση της διαδικασίας πιστοποίησης των στατιστικών στοιχείων του
Υπουργείου από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Τον Ιούνιο του 2015 το Υπουργείο
ξεκίνησε τις εργασίες για την ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων δράσεων για
την πιστοποίηση των στατιστικών που παράγει. Τον Ιανουάριο του 2016, το
Υπουργείο παρέδωσε ένα πρώτο σχέδιο για το υλικό τεκμηρίωσης των δράσεων
(κατάρτιση ετήσιου στατιστικού προγράμματος εργασιών, ανάπτυξη πολιτικής
ποιότητας και εκθέσεων ποιότητας κλπ.) και προχώρησε στον ορισμό στατιστικού
επικεφαλής σύμφωνα με τα προβεπόμενα στον Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις
Ευρωπαϊκές Στατιστικές. Μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2016 αναμένεται να έχει
οριστικοποιηθεί το υλικό τεκμηρίωσης της πιστοποίησης και να έχει αναρτηθεί στον
δικτυακό τόπο του Υπουργείου. Στο ίδιο διάστημα θα συσταθεί ομάδα εργασίας
εντός του Υπουργείου με σκοπό την διασφάλιση της ποιότητας και εγκαιρότητας
των παραγόμενων στατιστικών.
6. Ανάπτυξη ηλεκτρονικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, μέσω της
οποίας οι χρήστες των στατιστικών του Υπουργείου θα έχουν την δυνατότητα
υποβολής σχολίων για την ποιότητα και εγκαιρότητα των στατιστικών, καθώς και
προτάσεων για αλλαγές ή προσθήκες στα παραγόμενα στοιχεία. Τα σχόλια και οι
προτάσεις των χρηστών θα αξιολογούνται και ανάλογα με τη σημαντικότητά τους
και τους διαθέσιμους πόρους του Υπουργείου θα εντάσσονται στο στατιστικό
πρόγραμμα εργασιών. Οι χρήστες θα ενημερώνονται για την αποδοχή ή μη της
πρότασής τους και για τον χρόνο υλοποίησής της.

Ε. Εκτίμηση Δαπάνης για την υλοποίηση του προγράμματος
Το Υπουργείο δεν έχει προσωπικό με αποκλειστική απασχόληση στην παραγωγή και
διάχυση των δημοσιονομικών στοιχείων. Η παραγωγή των στοιχείων αυτών
αποτελεί μέρος μόνο των γενικότερων καθηκόντων των Διευθύνσεων και
Τμημάτων του Υπουργείου.
Επίσης, οι διάφορες δράσεις για την βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων
στοιχείων, αναλαμβάνονται στα ευρύτερα πλαίσια εκσυγχρονισμού του
Υπουργείου, και όχι αποκλειστικά για τους σκοπούς των στατιστικών που
δημοσιεύονται. Ως συνέπεια, δεν συνυπολογίζονται στο κόστος υλοποίησης του
στατιστικού προγράμματος δαπάνες που σχετίζονται με τις εν λόγω δράσεις.
Λαμβάνοντας υπόψη μόνο το κόστος εργασίας του προσωπικού που απασχολείται
στην παραγωγή στατιστικών του Υπουργείου, η συνολική δαπάνη για την
υλοποίηση του Στατιστικού Προγράμματος Εργασιών του Υπουργείου εκτιμάται σε
περίπου 208.000 € για τα 41 δελτία που θα δημοσιευτούν μέσα στο 2016.
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ΔΠΔΣΜ: Διεύθυνση Προγραμματισμού, Δημοσιονομικών Στοιχείων, Μεθοδολογίας
ΔΠΓΚ: Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης
ΟΔΔΗΧ: Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους

